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《کامران》  

 

  بود مخم رو یلی خ مامان یصدا .یوا

. زن زن زن همش  

   بدن زنم  بزور خوانی م که نشدم مرد هنوز جوونم هنوز شده سالم ۲۲ تازه من بابا باشه مجرد آدم  شهی م یچ یانگار

؟؟ یک اونم  

.عمم دختر هع  

   وقت چند تا نمی ب ی م اونو ی افهی ق من بابا

   بخورم  غذا تونمی نم

   شه زنم که دارن توقع بعد

   بودم کرده یگناه چه من مگه  آخه

  بود بزرگتر من از سال ۳ اون بابا

   بودم شده  خسته گهی د

.عمارت نی ا از  

.یزندگ نی ا از  

   گفتنی م یه که یا  خدمه  یصدا از

   باشه یاونطور دی با خان  باشه ینطوری ا دی با خان

   خوردمی م غبطه ی معمول یپسرا حال به شهی هم

  کنم جمع خودمو یزندگ تونستمینم من

  من به بود داده هم رو نیی پا ده   یها کار به یدگی رس بابا اونوقت 

  ندارن نای ا و پول و خانمانن یب  نیی پا ده   یها خانواده که داشت یربط چه   ما به آخه

  می کردی م کمک بهشون ما و نداشتن یخوب  یزنگ طی شرا اونا

   که آوردم یم  فرود بوکس سهی ک ی رو  رو حرصم پر یها  مشت و زدمی م غر داشتم

   و اومد عمارت یها خدمه از یکی  یگل

《آقا نییپا  نی ای ب  نی ش  حاضر گفتن مادرتون》: گفت و کرد صدام  

   رفت  که گفتم یا باشه

   زدمی م قدرت تمام با و بودن شده تر محکم مشتام

   ندارم دوستش که  یکس ی  خاستگار رفتم یم و شدمی م آماده یدست  یدست  خودم دی با حاال

  خانوم مهال

  اندازن یم جفتک هم کنار اسمامونم یحت  ما بابا

.رمی بگ دوش هی  تا رفتم و شدم بوکس الی خ یب   



   زدن  در که بودم  حموم یتو

  ی صدا  که کردم باز درو یکف سر   با

  دمی شن  مامانو

 

؟؟یکن ی م کاری چ  یدار+  

 

. خورمی م ییچا-   

 

؟؟ یچ+  

 

کنن؟؟ی م کاری چ حموم تو مامان-   

.گهی د رمی گی م دوش دارم  خب  

 

؟؟ یش ی م آماده یخاستگار یبرا. نی آفر+  

 

. جان مامان خودم کردن   گور به  زنده یبرا نه یخاستگار-   

 

. یشد  گستاخ یلی خ+  

 

   بده زنش  بخواد مقابل طرف تی رضا بدون که هی کس گستاخ- 

 

........ ول+   

 

. رونی ب  برو.مامان ساکت لطفا-   

. امی م و شمی م حاضر منم  

 

   رفت و دی کوب  درو و   گرفت فاصله ازم حرص با مامان

   شد  خراب یلی خ منم اعصاب  

   گرفتم دوش و  آب ری ز رفتم عی سر

..... رونی ب  اومدم و  

مشد کلمی ه محو نهی آ جلو  اومدم یوقت   

   خوشگل  و لخت یموها



   گفتی م دروغ شهی نم جذبش گفتی م یک هر که  ینافذ و بای ز  یچشا

   نیند یتلفات  نگم ک هم  پکم سی س  و یورزشکار  کلی ه از

شم؟؟  مهال احمق  دختره نی ا شوهر نبودم فی ح من آخه  

��هع مهال و کامران  

  ختمی ر صورتم یرو  رو بود سی خ االن ک لختم یموها و دمی پوش لباسامو

  نداشتم کردنشونم خشک  حوصله اصال

   دمی پوش یا یمشک شلوار و نی پوت  و دمی پوش می مشک چرم  کاپشن ری ز یجذب  دی سف شرتی ت 

  مامانو یکردنا غی ج غی ج یصدا  یوقت 

  دمی شن 

  رونی ب رفتم تند تند

   گفت و کرد نگاهم خنده با ک بودم ستادهی ا مامان جلو

 

شه؟؟  دوماد امروز پسرم فکرشو یک+  

 

  گفتم و انداختم یدار یمعن  نگاه

 

  شمی م  گور ب زنده شنی نم دوماد امشب- 

  یحت  ستی ن  دختر اون با با

   من به ندازنی م همونو  دارن الزمم دستمال االن من چون که  شده استفاده دستمال نی ع زن   زن  

 

   شد بسته مامان شی ن  حرف نی ا با

   شد ملحق  بهمون و شمونی پ  اومد وانی ک یوقت 

   گفتم و انداختم بهش ینگاه

 

ها؟  هی چ ن؟مگهی بد زن وانی ک به خب+  

  تره  کی کوچ من از دوسال فقط اونم

   شه دوماد ازم زودتر برادرم شمی م خوشحال هم یلی خ من تازه

 

   گفت و کرد یا خنده وانی ک

 

   چشم یرو  قدمش نوکرشم االن نی هم من شه زنم  باشه یکی  فقط  حاضرم ک من بابا- 

 



.........و  رفتم بهش یا غره چش.زد بهم یچشمک بعدم   

 

   رفت و کرد قهر مامان یوقت  و رفتم بهش یا  غره چشم

  دنی خند کردم شروع و کردم ول  رو کردمی م  تحمل داشتم بود وقت یلی خ که  یا خنده

   خنده از بود کرده غش وانمی ک

  کردی م ترش مامان شدی م وانی ک گرفتن زن از بحث که  وقت هر کال

  کنه می تقس  یکس با وانوی ک نداشت دوست اصال

   دادنی نم تی اهم من  به و داشتن دوست اونو همه کال

  بود من عکس بر قای دق اخالقش و بود  یتهتقار اون که بود نی ا یبرا دی شا

   شم  شناخته خانزاده عنوان به  نداشتم دوست اصال و  بودم رفتار  خوش یلی خ مردم با من

   نبود ینطور ی ا اصال وانی ک یول

   کانادا رفتم و رونی ب  زدم عمارت  از شد  سالم ۱۸ یوقت  که ومدی م بدم عمارت نی ا از یحد در من

   بکشم راحت نفس  هی  خونواده نی ا دست از بودم تونسته باالخره بودم اونجا مدت هی  و

( عمارت یها خدمه از)یگل روز هی  که کردمی م موی زندگ یخوب  به اونجا داشتم  

  برسونم خودمو دی با من و کرده فوت   مادرم که گفت و بهم زد زنگ

  نشدم ناراحتم و نداشت یری تاث  روم  مرگش یول   شدم خوشحال گمی نم چرا دروغ

  بود من برگردوندن یبرا کارهاشون از یکی  نمی ا  و ستادهی ا سالم خانوم مامان دمی د که برگشتم و  کردم جمع بساطمو و بند

.یای نم ینطوری هم  خودت تو دونستمی م و  بود شده تنگ واست دلم  گفت که گردونده َبَرم چرا  که دمی پرس و خواستم  لی دل ازش  

   گفتی م دروغ سگ نی ع داشت

  بودم مطمئن

  گمی م رو( ام  عمه) زنه اون دختر با تا بود گردونده بر منو

  کنم ازدواج مهال با من خواستی م

   سرم به زد بکر فکر هی  هوی  که کردمی م فکر شه تباه بود  قرار که می جوون  به دی ام نا داشتم

فکرم   به اول از چرا آره آخ  

��بود؟؟ دهی نرس   

   بود ییدستشو تو همش  و داشت یرو  شکم و بود ضی مر مهال

  زی م رو  بود کم بشقاب  هی  و بود ناهار موقع

   می خوری م غذا ظرف هی  تو مهال منو گفتم مامان به که ارهی ب  ظرف  بگه یگل به خواست مامان

  نکردم تابلو مامان ی جلو یول کنم فکر بهش تونستمی نم یحت  اَه

  یگل لحظه همون که برداشتم کن روان  شکم قرص  ورق هی  و برداشتم رو هی اول یها کمک جعبه  و آشپزخونه یتو  رفتم و شدم پا

   ببره تا  برداشت رو ها وهی آبم ی  ن ی س و اومد

  برمی م خودم رو مهال یبرا  که گفتم و برداشتم رو وانی ل هی 



. رفت و  گفت یچشم  

   برم در امشب از تونستمی م  کردمی م تر بد حالشو  اگه دی شا آره

   مهال وانی ل تو ختمی ر و کردم خرد  رو قرصا تموم کوب گوشت با

   تمومه کارش  بخوره وهی آبم وانی ل اون از قورت  هی  اگه یحت  بودم مطمئن

   بود ادی ز قرصا دوز آخه

��موندی م ییدستشو تو شب تا شدی م شتری ب  شی رو  شکم اگه و  

  ییرای پذ تو رفتم خوشحال  و کردم جمع رو لی وسا

   نبود مهال و مامان جز چکسی ه

  رو وانی ل و ششی پ  رفتم و   زدم بهش یا ثانهی خب  لبخند و نکردم ییاکتفا که گفت پرت و چرت و خت ی ر عشوه کمی  زی م یرو از مهال

   جلوش گذاشتم

........ دستم یرو گذاشت دستشو مهال که  

   نگو که  کرد  پا به  یشی آت  دلم  یتو  نفرت حس   دستم رو  دستش  گذاشتن با

   گفتم و  دمی کش دستمو  و  دادم دست از کنترلمو

 

. برات  آوردم  مامان اسرار  به هم  رو وهی آبم نی ا نداره برت  دور +  

 

. ییدا پسر  یشی م عاشقم  کم کم-  

 

   شم  عاشقت  تا نی بش هع+

 

. شناسمی م خوب  یلی خ  رو  پسرا  شما  من نداره ی ربط  من به-  

 

*.* دور  ه ی  نی کرد امتحان هم رو  همه  آخه  ماشاهللا زممممی عز+  

 

کامران  یشعور ی ب  یلی خ-  

 

. عمه  دختر تو ی  اندازه  به  نه+  

 

   د ی کش سر یعصب  رو  وهی آبم نصف  شی صندل  یرو  نشست که  نی هم مهال که می نشست 

   بودم  شده  خوشحال یلی خ

   خورد   خودشو  مرگ یدارو   یزحمت  چی ه بدون اون



  یرو   زاشتی م دستشو  اوقات  یگاه مهال فقط  بود نکرده ی اثر چی ه هنوز یلعنت  ی قرصا اون و  م ی بود زی م دور که  بود  قهی دق ۲۰

   کردی م ول   و  دلش

   بود  سالش ۸ فقط  که  اشار ی  یگل خوشگل  پسر  شم بلند خواستم   تا و  بودم شده یعصب 

.ین ی بش  پام ی رو دی با ستی ن  جا  دی ببخش گفتم کردمو  نگاهش  مظلوم بغلم اومد  

   یی دستشو سمت   رفت و  دی چسب   دلشو مهال لحظه  همون که  دتمی بوس و  نشست  پام  یرو  و  اومد

   شدم  خوشحال یلی خ

   شدی نم بسته کردمی م یکار  هر و  بست  نقش  لبم ی رو یبزرگ لبخند  که یحد  در

   کرد  اثر قرصا  باالخره و  داد جواب  نکهی ا مثل

   خوادی م  وهی آبم گفت  اشار ی  که می بود نشسته

   خورد   رو  مهال وهی آبم  مونده ته  اشاری  بدم  جوابشو تا بابا سمت برگشتم ی وقت  و  کرد صدام  باباهم بدم بهش خواستم تا

   دمی پرس و  کردم  نگاهش متعجب

 

؟؟؟؟ یخورد اونو  چرا +  

 

عمو دی ببخش- 🥺 

 

   بود یدهن   اون ی ول نداره یب ی ع زم ی عز نه+

 

   خورم ی نم گهی د باشه  آهان-

 

:(  باشه +  

   بود  شده  تر بد هم مهال حال   و بود  شده  بد اونم حال آخه   بودم  شده نگران اشاری  ی برا یلی خ

   امشب واسه   شم حاضر  تا کرد  صدام  و  اومد مامان آخه شدم  خوشحال بعدش  یول

 

.امی نم من  یول+  

 

اونوقت؟  چرا -  

 

   کنم ازدواج  باهاش ستمی ن  حاضر  من وباست   شی ضی مر حتما ه یی دستشو تو  ظهر  از  مهال هی شب   بود شش ی پ  هی ثان  دو اشاری  مامان+

   ده ی ترس بود تابلو و  شد  گرد  چشاش  دی شن  رو   وبا اسم  که مامان

   افتاد قی تعل به  باالخره اونشب ازدواج  و  گفت یا  باشه مامان

........ کردمی م دای پ  یراه ه ی  دی با یول  



 

   کردم  کنسل اونشب ی برا رو  ازدواج که بودم  شده  خوشحال یلی خ

   بودم ناراحت  هنوزم یول

   بود کاسه  همون و  آش  همون  دوباره فردا  چون

  بودم متنفر گرفتن زن از  که یمن  هع دارم زن قبل  از که گفتمی م و  کردمی م ی معرف وی کی  دی با مثال  کردمی م ی کار هی  دی با

   شد  حک  مخم ی تو جملش  و  افتادم بابا امروز  حرف   ادی  و  دمی کش دراز  تخت  ی رو

ه ن  یی پا ی روستا اون رفتمی م دی با فردا    بهشون بدم  پول تا د 

   بود دهی نرس فکرم  به زودتر  چرا  آره یوا

   ارهی درب  من عقد به  رو  روستا ی دخترا از یکی  که  دمی م پول  بهشون  یصورت  در  فقط که  بگم کدخدا  به  و برم تونستمی م

   کنم تور  اونجا  از  خوشگل  دختر  هی  تونستمی م دی شا

   خوردی نم آب  چشمم   بازم یول

   نبود ی بد فکر    فکرم یول

   شد ی م یعمل ادی ز احتمال  به

ه   سمت  کردم  حرکت   و  خوردم غذا  دولقمه یکی  و نیی پا رفتم و  زدم  یُکش دختر پی ت  پاشدم  خواب  از یوقت  صبح   نیی پا د 

   بودن کالس  تو  ساله۱۶،۱۵ دختر تا ۳۰،۲۰ کی نزد شدم   کالسشون وارد  و  دمی رس یوقت 

   دختر ای  پسرن داد  صی تشخ شدی نم گفت بشه دی شا و  بودن  پشمک نی ع همشون  یول

   بود وضعش چه  گه ی د نی ا اَه اَه

   دادن  سالم و  شدن  بلند احترامم به  همه  شدم  که وارد

   کردنی م نگاهم وجد با همه

   کردی نم توجه  من به اصال  و  کردی م نگاه رونی ب  به  پنجره از  که دخترا همون از  یکی  جز

   نکرد نگاهم بارم  هی  گفت  شه ی م یحت 

  ای می ک گفت  آروم  بود نیی پا سرش  که  همونطور  که  دمی پرس ازش  اسمشو  و  جلو آوردمش 

   دمی ؟؟؟نشن یچ  گفتم آروم  و  جلوتر بردم  رو گوشم

   کنه  هی گر خواستی م ی انگار دختره

  دنی خندی م بهش  زی ر  زی ر دخترا  هی بق آخه 

   گفتم و  کی نزد بردم  سرمو

 

ا؟ی می ک+  

 

بَله؟ .....بَ -  

 

؟ یعبداله حاج  انتشارات از+  



 

؟؟ یچ-  

 

   هی وضع  چه نی ا آخه .گمی م پشمکشونو+

   دمی د چشاشو   یتو  اشک  که  بلند سرشو  متعجب

   اوردم ی ن  روم  به ی ول دی لرز دلم  ته  چشاش  تو کردن نگاه با

   دختره نی هم از  بهتر هم یکس چه و  کنم ی خال یکی  سر  رو  داشتم بابا از  که یحرص داشتم  دوست 

  کالسشون ی دهترا همه از  گفت شهی م و بود  خوشگل  هم یل ی خ حال  نی ع در  ی ول بود  گونه بچه  صورتش و  بود  سی ف یب ی ب   نکهی ا با

  بود بهتر

 

ا؟؟ی می ک+  

آقا؟  بله-  

   خودت   واسه  یمرد  پا هی  خودت  تو آقا؟  ه ع+

 

. شد  خارج کالس  از  ه ی گر با و نی زم  رو  کرد  پرت  کتابشو حرفم  نی ا با  

   کردم  یپوف

   شکستمی نم وی کس دل  االن  منم کردی نم یباز اعصابم با اگه.بود بابا ری تقص همش نای ا

   بدم انجامش دی با بدبخت منه  و  وان  ی ک ف  ی وظا  از کارا نی ا

   چشمم  یجلو  اومد  دختره  افه ی ق  لحظه هی 

... باهاش  کردم ی رفتار بد کمی   

 

   باهاش  کردم ی رفتار بد کمی 

گه ی د شه ی م تموم  زهی ری م اشک قطره تا ۴ حاال  درک به خب بابا یا  

   شدم  خارج   ساختمون  از و  پاشدم و  دادم بهش  پول مقدار  هی  و  زدم حرف  ری مد با کمی  و  رونی ب  رفتم

   کنهی م هی گر داره  و  نشسته دختره اون دمی د که

   کنم ی خواه عذر  ازش دی با نظرم  به

   گردوند  بر سرشو  دی د منو  تا که  کشی نزد رفتم. بود تند کمی  رفتارم

   گفتم و  نکردم یتوجه

 

........ االنم رفتار بابت خواستم ی م من+  

 

   گفت بگم رو هی بق رفتم تا



 

نظرم؟  به  نی بخر فرهنگ  کمی  خودتون یبرا  نی کن  جمع ماه  دو رو پوال اون شما  آره  شم  خفه   که بهم نی بد پول  کمی -  

 

..... من نه  نه+  

   رفت   و  پاشد بگم حرفمو  ه ی بق خواستم تا

   کرد رفتار  بد چقدر   رو  پر ی  دختره

   شدم  خدا  کد  خونه یراه  و  گفتم یبلند درک   به  و  شدم پا

   کنه  ی کار تونهی نم و  ستی ن  اون دست  دخترا اجازه که گفت من به  بده رو  روستا ی دخترا از یکی  دی با که  گفتم بهش  و  رفتم یوقت 

   دادم  ادامه  اخم  با و  اوردمی ن  روش  به  ی ول بودم  شده دی ام نا

 

. خدا کد نی نکن  حساب  ما  کمک ی رو گه ی د پس+  

 

. کنمی م خووهش ه ی حرف چه   نی ا آخه کامران  آقا-  

 

   یدار وقت  غروب امروز  تا فقطم من واسه   کن دای پ  زن ه ی  نکن خواهش+

 

........ آقا یول-  

 

   زد ی خاص  برق چشاش و  شد  عوض  نگاهش  رنگ هوی 

مهمه؟  براتون ناشی ا و  افهی ق  گفت که  شده ی چ دمی پرس  

 

. گه ی د ادی ب  من به ادی ز نه یول  آره+  

 

. شه  زنتون تونهی م که  هست  دختر  ه ی  فقط-  

 

ست؟؟ ی ن  شما دست   دخترا اری اخت  نی نگفت  مگه+  

 

. آقا بله-  

 

   دفعه؟؟ هی  شد  یچ  پس+

 

کرد  شروع  و نیی پا انداخت سرشو   



  دمی نم زن بهت  تی سرباز  از  قبل  گفت ی م باباش ی ول ومدی م خوشم  دختر نی ا مادر  خانوم  نسا گل  از  بودم جوون   که من آقا  راستش +

  داشت  بچه هی  شکمش یتو  اون و  بود  پدرش زور به  البته و   بود کرده  ازدواج  اون با دوستم  برگشتم یوقت   یول  یسرباز  رفتم منم

   کردمن  ازدواج  االن تا من نی هم خاطر  به

  قبول   رهی بگ سامون  بچش ی وقت   گفت ی ول کنه  ازدواج  بامن که  گفتم نسا  گل به رفتم منم ُمرد ما  قی رف اون  و  گذشت سال   ۵ آقا

  کنهی م

   شدم  یطور   هی  خدا   کد یعاشق داستان دنی شن  با

   بدن زنم بزور خوان ی م که گفتم و  کردم وا  شش ی پ  دلمو  ی  سفره  که  شد  یچ دونمی نم

روستا دختر   نی تر  خوشگل گفت  شهی م نهی ا گفت  و  آورد عکس  هی  آلبوم از  و  پاشد خدا  کد  

   واموند  متر دو  دهنم عکس دنی د با

   زدم  داد گاه  خدا نا

 

. الی خی ب  خدا  کد  نه ا؟؟؟؟؟ ی می ک ؟؟یییییچ+  

 

ش؟ ی شناسی م کجا  از  تو-  

 

........ می شد آشنا مدرسه تو  امروز زه ی چ خب   عه+  

. الی خی ب  خدا  کد  نه+  

 

ش؟؟ ی شناسی م مگه-  

 

. می شد آشنا مدرسه   تو امروز  آره  خب ............ عه+  

   مهال با نه  اگر و کردم ی م یعروس ای می ک با دی با دادمی م ی اوک خدا  کد  به اگر کنم  کاری چ دی با دونستمی نم و  شدم  دودل 

   بودم سوزونده  شانسمو ی  برگه خودم ی دستا با خودم   امروز من

   شه  زنم کنه  قبول   عمرا   کردم  امروز که یکار  با کنم ازدواج  ای می ک با بخوام  اگرم

   باشن یراض دی با  خانوادش   و  ستی ن  خودش   دست رسوم و  آداب  طبق   شکر  رو خدا یول

  کنمی م ازدواج  همون  با  و کردم  قبول   که گفتم خدا  کد به

   کنم شی خاستگار مامانش از تا ای می ک  ی  خونه می رفت   هم با و  شد  پا و  گفت ی ا مبارکه  و  زد  یلبخند خدا  کد

  تشکر  شدم  خوشحال یلی خ  کرده یراض مادرشو یبدبخت  هزار با که گفت  و  اومد ساعت می ن  از بعد  و  تو رفت  خدا  کد می دی رس یوقت 

  ای می ک دنبال  رمی م ۵ ساعت  که  بگه بهش  و  بره که  گفتم و  کردم

   شدم عمارت  یراه ی خوشحال با و  خونه   رسوندمش اومد  ی وقت  و  گفت  رفت 

   گفتم مامان به

 

   واست  دارم زی سورپرا ه ی  امشب خانوم  سالاااممممم+



 

   عقدتونه امشب  یول-

 

��دونمی م+  

 

   اتاقم  تو باال رفتم  ها پله  از  عی سر و  نشدم  جوابش معطل 

   مهال دست از شدن  خالص ی برا قبل از  تر مشتاق من  و  بود ظهر  ی کای نزد ساعت

. کرد  حلش شه ی م یول  لجبازه کمی  هم ای می ک البته  

 

(ای می ک)  

 

   زدی م حرف  یاونطور  ک  بود  کرده یفکر  چه   خودش  با نبود معلوم شعوری ب  ی  پسره

؟ یشوهرم ؟ی برادرم ؟یپدرم آخه  چه   تو به  بگه بهش ستی ن  یکی   باشم پشمک  دارم  دوست من اصال  

   نای ا و  افش ی ق زننی م حرف پسره  اون به راجب  دارن همه دم ی د که کالس تو رفتم و  شستم  صورتمو و  رفتم

   دونمی نم اسمشم که داشتم دوست وی کس هنوز  من یول

   کوچولو  ی  بچه  پسر هی 

   یول شم  دوست و  کنم یباز باهاش  داشتم دوست همش بودم  بچه  ادمهی 

   بزنه حرف  ما با  نداشت حق  بود ها  زاده  اشراف از  اون چون

   خونه  سمت کردم حرکت کردمو جمع لمو ی وسا و  بود  زنگ  آخر

   شده  قرمز  کمی  چشاش   ک  دنی د مامانو دمی رس تا که

   دمی پرس متعجب

 

افتاده؟  یاتفاق مامان شده ی چ+  

 

. یکن  شوهر قراره -  

 

. بود  یا  مزه با  هی شوخ+  

 

....... گفت  مامان زدم  که  اولشو گاز  و  برداشتم ب ی س ه ی  رفتمو  

. تی خاستگار  اومده خانزاده  هی چ یشوخ   دختر+  

   افتادم امروز ی اتفاقا ادی  خانزاده  اسم گفتن با

؟ یداد رو بله خودت یالک چرا  ی خوای نم منو  نظر یچ یعن ی -  



   اتاقم  سمت کردم  حرکت و  برداشتم فموی ک

   بود گرفته  یلی خ دلم

   بکنه داره  دوست  کار هر  یعوض  ی خدا  کد اون زاشتی نم بود  نجای ا بابام االن اگه  دی شا

   بود اون  کار مطمئنم من

  تو ادی ب   خواست  مامان که  در به  دادم هی تک

. نگووووووووو گهههههههی د دخترم  نگو به  گه ی د  متنفر متنفرم ازت  زدم  داد  

   بخوابم و  ادی ب  جا  حالم  کمی  تا رختخواب   تو رفتم و  شدم پا

 

                          *** 

 

   دنبالت انی م گه ی د ساعت دو  گفتی م و  کردی م صدام  داشت   که مامان و  بود سرم   باال کی ش  لباس دست  چند کردم  باز که  چشامو 

. پوشمی نم رو  آورده مرد   اون  ک  ییلباسا من زدم  داد  

   دی رسی نم بود آورده  مامان ک  ییاونا به  من ی لباسا از  چکدومی ه اما بپوشم بتونم که  گشتم  لباس ه ی  دنبال و  خودم   کمد سر   رفتم

   دمشون ی پوش رفتم  و  رونی ب  کردم فوت  صدا   پر نفسمو و  زدم  یپشت  رو یلباسا  به یچنگ

   گفت و  اتاق تو اومد مامان

 

   گه ی د نکن یتلخ اوقات  یکرد  قبول خودتم  که  حاال +

 

   شمی م  راحت  تو از  ی دی فهم ی داد نجات  خودت   دست از  منو  یکرد  قبول شدم خوشحال   اتفاقا خانوم  مامان نه  -

 

   کنهی م کار ی برق اره  نی ع که  نکنه کاری چ خدا  بگم زبونتو  اون+

 

   نی بش گفت  جلو اومد  نخ هی  با

   صورتم  انداختن بند کرد شروع کو ی نزد اومد مامان که  نشستم

   شدم  حس   یب  و  سوخت صورتم کل  حرکتش  نی اول با

   داشت درد  یلی خ

   جام  سر  شوندتمی م و  کردی م دادی ب  و  داد یکل  مامان که  شدم ی م پا اوقات یگاه

   شد  تموم  سای وا  گفت مامان که  شم  پا  خواستم و  نداشتم طاقت  گهی د

  بودن کرده سی خ  صورتمو کل  اشکام

   نبود معلوم زی چ چی ه بودنم قرمز   شدت از که  انداختم  خودم به  ینگاه نهی آ تو و  دمی کش یا  آسوده نفس  و  شدم پا

   نشناختم خودمو  لحظه  ه ی  واقعا  دمی د خودمو ی وقت   و گرفتم  هامم ابرو

   بودم شده  خوشگل  یلی خ



   بودم  کرده فرق صبح  با کامال و

   ختمی ر هامو ی چتر بستم  باال و دمی کش  سشوار  رو  بلندم ی موها و  رفتم

   زدم  همونو  که داشتم رنگ  پر  رژ ه ی  فقط   نداشتم ی خاص ش ی آرا لی وسا

   دمی د مامانو که  حال   تو اومدم

 

مامان؟  ینشد  حاضر چرا +  

 

   اونجا ری بگ زبونتم جلو   دختر ی ش خوشبخت  امی نم من-

 

   شد  ر ی سراز  اشکاش بعد

   شدم  ناراحت  یلی خ بار نی اول  یبرا  اتفاقا نه  شدم خوشحال گمی نم

  زدن در  لحظه همون  که کردم بغلش

   کرد  باز درو  و  رفت  مامان

   پارکه  در  جلو  دونمی نم اسمشم یحت  که  لوکس   و  خوشگل  یلی خ  نی ماش هی  دمی د که

   و  کرد ی پرس احوال و  سالم مامان با مردونه بم و  آشنا یصدا  هی 

   منه منتظر  رونی ب  که  گفت

   ه ی چطور  افشی ق نمی بب  که  بودم  مشتاق  یلی خ من

   شدم  شوک دم ی د جلوم که  یکس با و  کردم باز درو و  رونی ب  رفتم

   گفت  و  انداخت  بهم ییگذرا نگاه

 

   شد  رمونی د ادی ب  یبگ خواهرت  به ی بر شه ی م دی ببخش+

 

تو؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟بازمییییییچ-  

 

؟ییتو ای می ک.......ی ک........عه+  

 

........  گفتم و  دادم  تکون جلوش دستمو بود برده  ماتش  و  بود صورتم  یتو خی س  

   گفتم و  دادم  تکون جلوش  دستمو

 

!!! بپا پشتتو+  

 

چرا؟؟ -  



 

   جهنم  که تو ینکن  داغون  نوی ماش ی شد  هوشی ب +

 

   شدم  معلق هوا تو  هوی  زدم  در  به  ی ا تقه  تا و  سمتش کردم پشتمو

   انداخت گل هام گونه  و  شدم  آب خجالت  از  بود  کرده بلندم هنوز دونستمی نم اسمشم که پسره همون

   شد  سوار   عی سر خودشم 

   شهی نم باز دم ی د که کردم باز درو

   گفتم و  سمتش  برگشتم ی حرص

 

. قفلو نی ا کن باز+  

 

. نشناختمت ای شد  خوشگل  یلی خ-  

   شدم  آب  خجالت  از  من یول دنی خند کرد  شروع اون

سمتش  گرفتم زی آم دی تهد انگشتمو  

 

   کن باز درو  مهمم ی لی خ فرد   ه ی  منتظر  و کنم  ازدواج قراره  من دونمی نم اسمتم یحت  که  محترم نسبتا یآقا نی بب +

 

   هستم شما همسر  و  روستا ارباب خان کامران  بنده: کنمی م یمعرق-

 

زدم  داد  و  سمتش برگشتم متعجب  

 

   نداره  ؟؟؟؟امکانییییییییییییییییییچ+

 

؟ یترسی م شوهرت از  ؟یزن ی م داد  چرا شدم  کر  آخ-  

 

. یست ی ن  من شوهر تو+  

 

. هستم-  

 

ش من میکن ی نم و  می نکرد ازدواج  هنوز ما+ . کنسله  ه ی قض  زنمی م ب َهم   

 

ی ندار ی کار نی چن   حق شما  که شهی نم-  



تمااامم و دونه ی م داماد  منو االن مامانت  

 

. برم بزار  لطفا نه+  

 

کرد  روشن  نوی ماش  

 

  با تو و  شدنی م هلو  به  لی تبد لولو از  عمل جور هزار  و دکتر شی پ  رفتن با زن ی کل بودم اونجا که  ی دوسال تو  بودم  کانادا مدت هی +

   لتی ب ی س گرفتن

 

نداشتم سکوت  جز ی ا چاره ی ول بودم  شده  ناراحت یلی خ  راستش نبود مهم واسم   اصال حرفاش  

 

. گ ی د ی خودم ک ی کوچ عشق ها؟  ؟یعمارت  خانوم  نی تر کی کوچ تو یدون ی م ا؟ی می ک+  

 

   کردمی م گوش حرفاش   به فقط   و  بودم چسبونده   شهی ش به  رو سرم

   دم ی کش دستمو عی سر  که دستم رو  گذاشت  دستشو که

 

. نزن دست بهم+  

 

:( چرا؟ -  

 

پروفسور؟  یفهمی نم نمی ا نکنه می نامحرم+  

  

   خورد  زنگ شی گوش که  بزنه  ی حرف  خواست

   مامان بود نوشته ی ول دخترشه  دوست کردمی م فکر

   نی نش مزاحم  دارم مهم  کار ه ی  االن گفت  کردن سالم  بدون و  داد  جواب 

   کرد  قطع بعدش  و

   کنم اضافه  احمقانش صفات به  هم یشی پر روان و  ی خواه خود   دی با هوووفففف

   رفت ی م اون که  یراه  و  بودم  بلد رو  روستا رونی ب  ری مس

   نبود باال ده  

 

م؟ ی ری م کجا+  

 



. خوب  ی جا  هی -  

 

گه ی د بگو خدا  تورو + 🥺🥺 

 

�😂�فضا بعدشم جنگل می ری م.نشو  گربه  ی اونطور باشه -  

   دنی خند کرد  شروع  حرفش با

 

دفعه  ه ی  خونتون  می بر نه+  

 

   کردم  مخالفت ی ل و  بودم جنگل عاشق  من

   بودم  ده ی ترس واقعا بود  زده  که یحرف از

   گفت و  چرخوند حدقه  تو  چشاشو 

 

. عمارت می ری م باشه +  

 

:( خوبه-  

 

   بود  شده ناراحت  یانگار

   آخه چه  تو به شده  ناراحت که درک به  اصال

م؟ی ری نم جنگل +   دمی پرس  

 

��.نچ-  

 

. پسره هاست  یروان  نی ع االن؟؟ هی چ  واسه  خندت  ای دار مشکل چته تو+  

 

. شدم  لتی ب ی س یوان   ظهر  از آره-  

 

مسخره  دمی خند هاهاها+  

 

.نکن قهر  حاال  خب :  گفت  و  دی کش موی ن ی ب  و  خودش سمت برگردوند  سرمو  که  شدم  ی اونور  

   باهاش ی همخون  کرد  شروع خودشم   و  کرد یپل یمی مال آهنگ



   می دی رس گفت که بود نگذشته کمی 

   می شد  ادهی پ  و  داشت نگه نوی ماش

  س ی ه گفت ستادوی ا می متری لی م هی  تو  و  گردوند برم کامران هوی  که  کنم درست  موی روسر تا ستادمی ا نهی آ کنار شدم  دال  شدم  ادهی پ  یوقت 

. نگو یچی ه  

   بدم ص ی تشخ هم خودم  تونستمی م لپامو ی قرمز و  بودم  کرده قفل

 

《کامران》  

 

   بودم  نشده متوجهش  اصال من و  بود خوشگل  یلی خ  نشناختم رو ای می ک اصال  اولش 

   سمتمون ادی م داره که  شدم  مهال متوجه  کردی م مرتب شو ی روسر داشت  و می دی رس یوقت 

   دمش ی بوس ی انگار که  کردم  وانمود  یطور   و ستادمی ا ای می ک ی جلو رفتم و نمشی بب  خواستمی نم

   گونش  رو   زده یاشتباه رژشو   یانگار که  بود  شده  قرمز ی حد  در ای می ک رفت که مهال

   بود ناز  بی عج دختر نی ا که یوا

   زدن حرف  کرد شروع  آروم

 

اط ی ح  تو اونم ؟ی کرد نکاروی ا چرا +  

 

گفتم آروم  خودش  مثل و  شدم  دال  

 

داره؟  یب ی ع ها یزنم-  

 

. اطی ح  تو اونم نبود خوب  کارت  ی ول دونمی م+  

 

��؟یزن ی م حرف  آروم  چرا  حاال -  

   عمارت  سمت می کرد حرکت و  کردم  ری اس دستام تو دستشو  که دنی خند  کرد شروع 

   گفتم که تو می بود نرفته  هنوز

 

باشه  ری نگ دل به باهات باشن نداشته  یجالب   یرفتارا و  حرفا می بر که  االن دی شا نی بب +  

 

چرا؟  ی ول باشه -  

 

بگم بعدا نداره یب ی ع+  



 

گه؟ ی د یگی م حتما  یول  نه-  

 

:( آره+  

   می شد  خودمون رو  هی بق نی سنگ یها  نگاه متوجه که  می شد عمارت وارد

   کننی م  نگاهمون ی نطوری ا چرا  نای ا گفت گوشم  در  و  باال دی کش خودشو  ای می ک

  دی پرس  چندش و  گرفت  خوشو  که مامان سمت  می رفت  و  کردم بهش ینگاه

 

ن؟ی کن ی نم یمعرف+  

 

   گفتم و بغلم  دمی کش رو مای ک

 

   هستن بنده ی کوچولو و  خوشگل  همسر شونمی ا یراست  آهان-

؟؟؟؟؟ ییییییی چ زد  داد دی شن   که نوی ا مامان  

   گفتم که

 

....... مامان؟  نه مگه  خوشگله  یلی خ خانوم  ای می ک گلت دسته عروس  +  

   گفتم که  بود  شوکه هنوز مامان

 

  بهتون هنوز ی گل که داد بهم  یا  صبحونه ه ی  مونی عروس روز نی اول از بعد صبح که  هیی باونو کد چه   دونبی نم مامان اوووفففففف +

  نداده

 

   کنم ش ی معرف خوام ی م فقط   امشب و  می کرد ازدواج که  هست  وقت  چند  یانگار که  دادم جلوه   یطور 

: دی غر یعصب  مامان  

 

ن؟ی کرد  یعروس وقته چند ؟؟یییییییچ-  

 

   مامان سمت  کردم  رو  و  انداختم بهش ینگاه کرد  جمع  خودشو  زود  ی ول بود ُگم و  متعجب یلی خ ای می ک

 

   ام ی راض ازش  من و  خانومه  یلی خ  شکر  رو  خدا.  شده  زنم  خوشگله نی ا ماه ۵ جان مامان ماهه  ۵+

 

   انداختم بهش ی روزی پ  نگاه و  مهال سمت   گردوندم بر  سرمو



   گفتم و  گرفتم رو ای می ک دست 

 

. نی نش مزاحم نزنه زنگ  ی کس می دار کار  رونی ب  ما+  

   زد داد مامان  که  می بود برنداشته  شتری ب  قدم  تا دو

 

.خانووووممممممممممممممممممم  گفت  و  کرد مکث کمی !!!!! ای می ک+  

 

   گفت دوباره  مامان که  کردی م نگاهش  فقط  و  مامان سمت برگشت  آروم ای می ک

 

   مهال سمت   رفت نگاهش  و  زنشه  نمی ا ی زنش تو اگه +

. هست  هم  دخترش دوست زنشه نکهی برا عالوه  

   من سمت  برگشت ای می ک که بود شده  سکوت  ی ا قه ی دق چند

. ی اشک و  بود  شده  قرمز چشاش   

چرا؟  خب  یول  

   م؟ ی داشت  باهم یسنم اون  و  من مگه

بود؟  شده  ناراحت  من یبرا  چرا  

   نیی پا دی چک اشکشم قطره  که  زد  روم  تو  یپوزخند

   شدم  ناراحت  گاه خدا  نا اشکش  دنی د با

   بود  شده  چم من

....... من گفت  و  مامان سمت برگشت دوباره  

. ین ی ب ی م بد گفتم  و  انداختم مامان به  ی ا یعصب  نگاه شد  هوشی ب  و  بغلم تو  افتاد هوی  که  

تخت  رو گذاشتمش و  باال رفتم و  کردم بلندش  

   زدم  داد  و  کردم باز درو

 

   فَلَک   نهی ب ی م که  یا  گهی د ز ی چ تنها که دی ان ی جر  در گرنه  و  باال زاره ی نم پاشو یچکی ه+

 

  نیی پا رفتن  و گفتن ییآقا چشم همه

   نکرد یریی تغ چی ه یول ای می ک صورت  تو  دمی پاش قطرشو  تا چند  و داشتم  بر یآب  وانی ل

   نشد پا بازم که  صورتش  تو  زدم  یلی س تا چند

   بودم دهی ترس یلی خ  واقعا

   خورد ی نم تکون کردمی م ی کار هر

   کنه کمکم تا مامان ش ی پ  برم تونستمی نم و  بودم نگرانش



   بود  جاش   سر  اونم هی تنب

   سرم  به زد ی فکر  هی  هوی 

   گفتم بهش  و  مامانش  به زدم  زنگ

 

خانوم؟  بکنم دی با کاری چ کرد غش  ی خوشحال از  و  دی د اگه  هی خاص  ز ی چ یلی خ  و  کردم حاضر  ای می ک ی برا زی سورپرا ه ی  من دی ببخش+  

 

  بد حالش و  ده ی م دست از  تعادلشو و رهی گی م ش ی گر زود  شه  ناراحت  یز ی چ از  اگه یول شهی نم  شی زی چ  یشاد  تو ای می ک مادر  نه-

   شهی م خوب  حالش برسه  مشامش به دود کمی  اگه اونم که  شه ی م هوش ی ب  ای  شهی م

 

   دم ی کش یپوف

 

مادر؟  شده  ی زی چ-  

 

خداحافظ  پس  باشه  مادر  نه+  

 

. خداحافظ-  

 

........... گفت  هو ی  که دمی د رو  مهال  که باال رفتمی م داشتم و  کرد دود  اسپند گفتم یگل به  و نیی پا رفتم  

گفت  هوی  که  دم ی د رو مهال که  

 

نزنن چشمش  طه ی افر اون  واس  ببر ببر+  

 

. زم ی عز من به بده دستتو-  

 

؟ یچ+  

 

  نای ا و  سوختم  زدن داد  کرد شروع   که دستش کف  گذاشتم رو اسپند داغ  ظرف   که  جلو   آورد دستشو

   گفت که  نکردم بهش ی توجه و  نبود مهم  واسم اصال

 

. ی سوزوند دستمو شعوری ب  تواما  با گاو یهووو +  

 

کننا؟  فلکت بدمت نکن ی کار یزن ی م حرف   یک با ی دار ین ی ب ی م که یست ی ن  کور  دهنتو اون ببند-  



 

آره؟  احمق؟ دختر   اون خاطر  به  فقط+  

 

؟ یدی فهم زنم  منه زن   اون-  

 

   نکردم یتوجه بهش گهی د و  رفتم

   کردن سرفه   کرد شروع  هی ثان  چند از  بعد که  ای می ک صورت یجلو  گذاشتم رو دود و  اتاق تو رفتم

   کرد  یتالق هم  با نگاهمون اومدنش بهوش با

   کرد  شروع  تر زود اون که بگم یز ی چ رفتم

 

   باشه  بشنوم  یز ی چ خوامی نم  شو ساکت فقط   لطفا شو ساکت +

 

   کن باور بهت بدم حی توض تونمی م-

 

   نای ا و  گمشوو و نمتی بب  خوام ی نم که دادی ب  دادو کرد شروع 

   دادم دست  از تعادلمو

 

   آره؟ چاکتم نه ی س عاشق  کردم  تی معرف زنم عنوان به  االن چون یکرد  فکر .درک  به  برو  خب +

   رونی ب  ای ب  فکرا  نی ا از خانوم  نه

   اصال  برو االن نی هم شو پا برو خب   درک به یش  زنم یخوای نم

   یزاری نم ی ول کنم تا خوب  باهات  خوامی م یه

   رنی نم یگرسنگ از اونجا ری فق   مردم که  روستات  طرف  از  شکشی پ  هی  ؟ یدی فهم  یشکشی پ  ه ی  فقط تو

  نی هم

 

   اومد بدم خودم  از  لحظه  هی  خودم بودم  زده  که ییحرفا با

   بودم  داده  آب به دسته بد ی وا ی ا گفتم؟  یچ من

   کشی نزد رفتم

   کردی م نگاهم نفرت و یناباور با ای می ک

   بره خواست   و  برداشت فشو ی ک که بزنم یحرف   خواستم

   شد  تر بلند زدناش  غی ج که  شدم  مانعش

   کنار برم راهش  از شدم  مجبور  و  کنم ساکتش نتونستم

   خوندم  خودمو  َعَجل لحظه هی 



   بوده  یسور   هی قض دنی فهمی م ه ی بق اگه شدی م بد یلی خ

   حال تو می دی رس  یوقت   که رفتمی م و  دودمی م دنبالش

: گفت  ی کشدار یصدا  با مهال هوی   

 

. خان کامران  شده یرفتن  همسرتون که  نگو  یوااااا ییییا+  

 

   گفت لحن همون  با دوباره مهال که  نگفتم یزی چ  و  بره آبروم  بود  قرار

 

دن؟ی نم جواب  مازل ماد اوه +  

   نبود نجا ی ا جات اولم  از  برو  زمی عز برو

 

   بود  من ی  بخت  بد باعث  بود یچ هر  ی ول ادی ب  ش ی پ  یچ  قراره دونستمی نم

:........... گفت یمحکم و  بلند یصدا  با بود نگاهش  تو من به  نسبت  که یتنفر  همون با و  برگشت ای می ک هوی   

 

...... زد  خشکم لحظه  هی  واقعا   حرفش با  

: گفت یمحکم و  بلند یصدا  با بود نگاهش  تو من به  نسبت  که یتنفر  همون با و  برگشت ای می ک هوی   

 

:( زی عز دوست ها یالل نی نمگ ی ش خفه +  

  منو یبای ز  یرو  دنی د افتخار ها حاال حاال  می باش دور  تو  مثل ییها وونهی د از  ساعت  چند حداقل  رونی ب  می بر قراره   کامران و من

. جان مهال  یدار  

 

   گفت و  من سمت کرد  رو بعد

زم؟ ی عز نه  مگه  

زنمه   واقعا  یانگار زد ی م حرف  یطور   دادی م دست  بهم تی مالک  حس   هی  زدنش حرف  یاونطور  با  

   زد  داد  که ای می ک ی صدا با

 

کامران؟  یای نم+  

 

. اومدم-  

   رون ی ب  رفتم و  انداختم مهال به  یچپ   نگاه و  گفتم یاومد

   گفت  زدی م موج  نگاهش تو  یناراحت  که  همونطور  ای م ی ک می شد خارج   خونه از  باهم یوقت 

 



. ندادم لوت   ینخور  کتک  بابات از  چون  فقط+  

 

   کنم؟ تشکر دی با االن خانوممممم  یمرس هع-

 

   من نه  یکن  شکر  رو  خدا  دی با! تشکر؟+

 

   نشست رفت  و  کرد  باز عقبو در  

   شدم سوار  منم

 

  عی سر  مامانم شی پ  خونمون ببر منو+

 

. شمای م ناراحت  کن باور  نرو خدا  رو تو نی بب -  

 

   دمی خند ها ها+

 

. یبخند نگفتم-  

 

   کنم تشی اذ داشتم دوست  یلی خ و  بود  رفته سر  حوصلم 

   کنم جور و  جمع   بودم شکونده دلشو و  بودم  زده  که هم  رو یگند تونستمی م ی اونطور دی شا

. سمتش  گشتم بر  

 

؟ ین ی ب ی م چقدر   شانستو تو منو نی بب +  

 

   باال انداخت هاشو  ابرو  تفاوت یب 

 

   ی باش شانس خوش  یلی خ دی با+

 

اونقت؟  چرا -  

 

:(  یمن  زن   تو  گی د شوهرتم من چون +  

 

ام؟  تو  زن   من گفته  یک-  



 

. گهی د من+  

 

شما؟  دی ببخش عه؟ -  

 

؟ یبرداشت  قهر  فاز االن آهان+  

 

   گفتم مامانم شی پ  ببر منو داره  ی ربط چه  ری خ  نه-

 

. رستوران  می ری م االن  عشقم باشه +  

 

!!!!!!!!! رستوران؟؟؟؟؟-  

 

. گه ی د آره+  

 

رستوران؟  گفتم یک من-  

 

؟ یدی م خجالتم یگی م بهم ه ی چ ز ی آم محبت  کلمات  نی ا خانومم  نه+  

 

بهت؟  گفتم زی آم محبت ی  کلمه یک من-  

 

   گهی د االن نی هم+

 

   ا ی دار کم ی روان  بابا برو-

 

   شم   آدم کن اضافه   بهم تو خب   آره+

 

   گفتم که نداد یجواب 

 

  نگفتم قصد   از خوام ی م معذرت االنم ی حرفا بابت+

 

   ست ی ن  مهم گفت  ی آروم ی لی خ یصدا  با و  گرفت هی گر رنگ  صداش 



   زهی نر اشکاش  که داشته نگه باال  چشاشو وسقف  به  زده  زل  دمی د که کردمی م نگاهش نه ی آ از داشتم

   کردم لعنت خودمو دمش ی د ت ی وضع  اون تو  یوقت 

   گردوند بر سرشو   که کنم پاک اشکشو خواستم و  شدم  ی اونور

   کردم  حرکت  و نکردم ییاعتنا

   بود  نشده بدل  و  رد  ای می ک منو نی ب  یحرف چی ه  و  می بود راه  تو که  بود ساعت  چند

  رفتمی م  یخاص مقصد  یب  و  دادمی م گاز  فقط  و رم ی م کجا دارم دونستمی نم اصال

......   اصال نداشتم حوصله   و حال   

   کرد جلب  نظرمو خوشگل  یلی خ  ی جا ه ی  هو ی  که رفتمی م داشتم هنوز

   بودم  ومدهی ن  جنگل  ی نجای ا حاال تا

   داشت  یقشنگ ی  منظره  چه 

   کردم  باز عقبو  در رفتم  و  شدم ادهی پ 

   کنم دارش ی ب  ومدی ن  دلم  بود  خواب  خواب   ای می ک

   پام ی رو گذاشتم سرشو 

  ومدی نم ادمی  کردمی م  فکر  ی چ هر  یول دمشی د ییجا کردمی م حس  بود  آشنا برام چهرش  ته

   خواب   که  حاال  برم  ور  موهاش با کمی  خواستم  و شدم  وسوسه 

   رونی ب  دمی کشی م لباسش از  موهاشو

   داشت ادامه  یه و دمی کشی م یه

   کمند سوی گ نی ع بود  شده

   زد  برق  چشام   بورش و  ییخرما و  بلند یمدها دنی د با

   بودن خوشگل  یلی خ

   کرد  باز چشاشو   که  کردمی م تماشا پنجره از  رو  رونی ب  و  موهاش  نوازش  کردم شروع 

   گرفت قرار می متری لی م چند تو  دوباره و برگشتم منم همزمان و  شد  پا یدلخور  با

   گرفت حالمو  سرفه هی  با ای می ک که  بود  بسته نقش لبم ی رو مزخرف لبخند ه ی  یول  چرا  دونمی نم و بودم  چشاش  ی تو رهی خ

   جلو رفتم منم و  شد پا

ماله ی م چشاشو  داره دمی د که  کردمی م نگاهش  نهی آ از  

 

خونمون؟  ببر منو نگفتم کجاست؟مگه  نجای ا پس کو+  

 

   د ی پرس متعجب و  شد  موهاش متوجه  هوی  بعد

 

   یکرد  باز موهامو  تو+

 



��آره-  

 

. واقعا  یشعور  یب  یلی خ  نه؟ یفهمی نم یچی ه+  

 

. فهمم ی نم ی زی چ  وقتا  یبعض نه  خب-  

 

. یبگ نبود ازی ن  معلومه +  

 

. بزنا حرف  درست  ی هوو-  

 

   بست  محکم  درو  و نیی پا رفت 

 

لست؟ ی طو  در   مگه  یه-  

 

؟ ینشست  لهی طو  تو که  ی گاو تو یعن ی  دونمی نم+  

 

.ین ی ب ی م حاال  کنمی م کوتاه زبونتو-  

 

   باش  ال ی خ نی هم به+

 

《ای می ک》  

 

   شدم  روخانه متوجه  که جلو رفتم کمی 

   بودم  یتن  آب و  آب عاشق  من  یوا

   شده  ناراحت  کمی  کامران کردم حس   می بود کرده کل کل هم با یوقت 

   فشرد دستمو  تر گرم  اونم که  گرفتم دستشو و  رفتم

...... که دهنش تو بزن  یکی  گهی م طونه ی ش شهی م خاله  پسر  زود چه......  ی  پسره  

   گرفتم دستشو  شدم  فکر الی خی ب 

   شدی نم دهی د اد ی ز روخونه و  بود شب

   آب  تو افتاد و  داد دست   از تعادلشو کامرانم که  آب  تو زدم  رجهی ش بود  کامران دست  تو دستم  ه ی  که  ی همونطور جلو رفتم قدم  هی 

  کردن شنا کرد  شروع اونم  گذشت  کمی  نکهی ا از  بعد که  زدی م پا  و دست 



   بود شده  س ی خ  موهام کل  رونی ب  رفتم آب  از

   رونی ب  اومد کامرانم که  چکوندمی م موهامو  آب  داشتم

 

. ای شی م خوشگل  یلی خ  یشی م س ی خ+  

 

   انداخت  گل هام گونه و  ندادم بهش  یجواب 

   نشستم و  کرد باز نوی ماش در

 

   شد  سی خ تونی صندل  نبود حواسم اصال  د ی ببخش آخ آخ-

 

   اون ستی ن  مهم نباش  نگران مون؟؟ی صندل+

 

   شد  متعجب  کامران  که دمی خند

   کنم ی باز نقش تونستمی نم و  نبودم یخوب   گری باز یبچگ از

   مردم هی بق یبرا  اونم باشم  شکشی پ  هی  کنم تحمل تونستمی نم اصال

   خت ی ری م ب َهَمم بهش کردن   فکر

   شدن ری سراز  و رمی بگ اشکامو  ی جلو نتونستم

   ندادم اجازه بهش  که کنه  پاک اشکامو خواست  کامران

   بخوره  بهم دهی خر  یعوض یکدخدا  اون و  مامانم از لباس  هی   نی ع منو که  ی کس دست  خواستمی نم

  مامان ه ع

   ستی ن  من مادر  گه ی د زن اون

   ادی م بدم  ازش

   زدن  هق کردم شروع  و  نسشتم ادی م بدم  همشون از

   کنه  درست شی آت  تا کنه جمع  چوب  رهی م که  گفت  و  باال داد موهاشو کامران گرفته  یلی خ دلم

   بپوشمشون تا داد بهم لباس  تا چند

   شدم ادهی پ   و  دستم تو  گرفتم رو  لباسا

   باشم رون ی ب  خواستی م دلم

   ستی ن  چکسی ه دمی د که  کردم  روشن نوی ماش یچراغا

   بود  شده  دور  یلی خ کامرانم

   اومد پچ پچ ی صدا  که کردمی م هی گر جنگل  مطلق یکی تار ی تو داشتم  ی همونطور

 

؟ ییتو کامران+  



 

   اومد نفر چند  کردن بش  و  خوش ی صدا  فقط دمی نشن  یجواب 

   گرفت  دستمو  یکی  هوی  یول  شم  نی ماش سوار   تا رفتم  و دمی ترس

 

خورتت؟ ی م هاپو یگی نم نجا ی ا یای م تنها شب  موقع  نی ا.حاال  د ی داشت  ف ی تشر خانوووومممم  کجا+  

 

   دمی کش درد از  یبلند داد  که  فشرد دستمو  مچ کنم ی کار  خواستم تا

   زدمی م صدا بلند و  زدمی م زار

 کامرااااااااااانننننننننن 

 خدااااااااااااااااااااااااااا 

   بود باهام یکامران  نه  یول

بود  پشتم خدا  نه  و  

   زدمی م زار  هنوزم که  دنی کشی م دستمو داشتن  اونا و  نی زم افتادرو  دستم از لباسا

   دمی ترس یلی خ

   بشه یچ  سرنوشتم بود  قرار

   باشم دواری ام تونستمی م  دی شا و  بودن نکرده دورم ادی ز اونا

ستادنی وا که  بردنی م و دنی کشی م دستمو  ی ا قه ی دق چند  

   گفت و  جلوم اومد شونی کی 

 

. ای خوشگل  یلی خ+  

 

   گفتم و  انداختم صورتش  رو یتف

 

؟  ی ندار خانواده خودت  مگه  یعوض  گمشوو -  

 

   ندارم  کن فکر  شما  نه+

 

   برم بزار . کن  ولم-

 

کجااا؟؟؟  می کرد داتی پ  ؟تازه یبر+  

. بمون  ها حاال حاال  

 



. ی عوض کن  ولم-  

 

  شدی نم کردمی م کار  هر ی ول رونی ب  بکشم دستش از  دستمو مچ کردمی م تقال

   کردمی م حس موی خون  ی ها رگ شدن  جمع  من و  بود ی قو یلی خ

   بود  شده  کبود دستم و  دادی م فشار یلی خ

 

   داره  گناه  شو  الشی خی ب  وانی ک+

 

   گفت وانهی ک اسمش  دمی فهم حاال  که  پسره  اون

 

هست؟  مگه نی ا از تر خوشگل  خودت  واسه  یگی م یچ-  

 

   یشناسی نم شو  بابا ننه  که تو نشه  شر +

 

   شه   شر  بخواد جوجه نی ا بابا نه-

 

   زدی م صدا  اسممو   که قدم  کامران یصدا  هوی  که  تر  کی نزد ومدی م داشت 

  نجاااااممممممممی ا زدم  هق  هی گر با

.کمککککککککککککککککککک کامران  

   کردم  شل   و نی سنگ خودمو  و ندادم  اجازه که  ببره منو دوباره خواست   و  دهنم رو  گذاشت دستشو و  تر جلو  اومد  وانی ک پسره  اون

   نداشت  دهی فا

   شدم  کامران  یگوش نور متوجه

   کامران سمت رفتم۸دو با و   زدم  پسره ی پا وسط  یمحکم لگد

بغلش  دمی پر گاه ناخدا  

 

ا؟ ی می ک کردن ی کار باهات+  

 

نه ........نَ -  

 

؟ یمطمئن +  

 

. آره-  



 

   زدمی م حرف  بغلش تو هی گر با

   کرد  متوقفمون و  اومد بود وانی ک ش ی پ  که  پسره  اون  که  می بر می خواست 

   زد ی م مشت محکم و  کامران افتادرو

   زد ی م کتکش یه هم کامران

   زدم ی م خی  سرما  از داشتم

  نی کن  ول  کن ولش   زدمی م داد  یه و

....... زد  داد نفرت  و  خشم   با و بلند و  ستادی ا و  خورد جا  ی ا لحظه  کامران که سمتشون آورد  هجوم و  اومد وانمی ک هوی   

 

: زد داد  

 

؟یکن ی م کاری چ  نجای ا تو ؟؟؟یییییییییییییییییییچ+  

 

زد  داد  و  کرد وانی ک صورت حواله مشتاشو  

 

؟ یعوض ها ی خوای م  رو همه  چرا ؟یفهمی نم نمی ا برادر برادرته ناموس   اون  بدبخت ییییییییییییتونست  ها؟چطور یتونست  چطور +  

 

   کردی نم گوش حرفم  به  که بود نی خشمگ  اونقدر کامران یول  کنم شون  جدا  که کردمی م  تقال و دمی فهمی نم یز ی چ حرفاش از

   بود؟ ی ک وانی ک آخه  یول  زدی م داد یه

   رفت  آبروم  یوا  ی ا باشه؟  بوده دوستاش  از نکنه

   زنتشی م قدرت تمام با و  وانی ک رو   افتاده که  یکامران  با  موندم من  و  کرد فرار   و کرد تند  پا دی د رو تا دو  نی ا وضع که  پسره

   کردی م شتری ب  هاشو  ضربه  شدت و  دادی م فحش  یه کامران  ی ول کنم جداشون   کردم یسع یلی خ

   زدم داد  ه ی گر با و نگران

 

. کن بس کامرااااااااااانننننننننن+  

 

شد  پا  وانی ک پسره اون  رو  از  و  انداخت بهم ینگاه  

   کرد  پاک  دماغشو خون   و  د ی کش رهنشوی پ  ی  پاره ی  قهی 

   کامران پشت رفتم که شد پا دی چ ی پ  خودش  تو درد  با و  زد  درد از ی غلط که  زد  وانی ک به  یمحکم لگد  

   دمی ترسی م ازش

   بود  دهی ترس جور   بد یلی خ  چشمم

   گفت بود کرده فوران   یصدا  از  یا ینگران  با  و  سمتم اومد  شد  متوجه  که کامران



 

   حرومزاده  ی  پسره بده  سگ ی صدا  بزنمش اونقدر تا بگو ای می ک بگو  کرد ت ی کار اگه  نکرد؟  که  ت ی کار زم؟ی عز یخوب +

 

   نکرد می کار گمی م راست  نه-

 

. باشه هووووففففف+  

 

  گفتم  که  کرد  فرو گرمش  آغوش تو منو

 

. نیی پا بزار منو ننننییی ه+  

 

زارمی نم-  

 

   داره یزی خونر دماغت و  سرت !!!!!! یییییییییییییییییا+

 

. سرت فدا -  

 

...... ی  پسره  نی ا جلو   هی چ  نکارای ا وا+  

 

   وانی ک سمت برگشت  حرفم  با

 

   نشو  یآفتاب  چشام جلو   یخوا ی م توی زندگ هنوز اگ +

 

ن؟ ی ا داره زن  یدون ی م تو  دختره یهو  شد؟  ی چ زنت  پس .حال و  عشق  دخترت دوست  با برو  شمام  آقااااااا باش-  

 

   شکوندتش  و  زد  سنگ می ا شه ی ش قلب    به یکی  یانگار  و  رفت  هم در اخمام حرفش نی ا با

. رفت  نی ماش سمت  و  کرد  ی پوف کامران که  شد  سکوت   

. گذاشت  تنها وضع  همون تو رو   خدا  بنده اون و  کرد حرکت   و  نشست اومد خودشم نی ماش تو  گذاشت منو  و می دی رس یوقت   

   کرد باز  رو مسئله سر خودش

 

. یدی نم گوش  اونا ی پرتا و  چرت  به و  یزاری نم تنهام که  دونمی م+  

 



دوستتون؟ حق   یحرفا  پرت  و  چرت  کدوم-  

 

. نفرما  هی  من+  

 

.دونمی م نی گی م درست  بله-  

 

  باهام نزن حرف  یاونطور  گه ی د پس+

 

ن؟ ی ست ی ن  مهربون یادی ز شکش ی پ  ه ی  با نظرتون به-  

 

.دهنتو ببند+  

 

. بشورم تونو چرکا رخت  عمارتتون نی رفت  نی بنداز ادم ی  شده  یخون   لباستون ی وا ی ا-  

 

. شو  خفه ای می ک شو خفه +  

نبودم؟ خودم   حال تو  و  زدم تی عصبان  با  رو  حرفا اون  نگفتم بهت مگه  

 

   اصال ستی ن  حدم نی ا در  شکش ی پ  هی  کال باالخره خب ستمی ن  ناراحت ازتون من ارباب نه-

.......... دخ  دوست   و  همسرتون خانوم  مهال ی کارا  و برم  دی با خونه می رفت  رفت ادمی  آهان  

 

   زد  خشکم  دهنم تو  زد  که یمحکم ی  دهن  تو خوردن  با بزنم هحرفموی بق خواستم تا

........ شد  خون  از پر  و  سوخت دهنم  

 

خوردم  یف ی خف تکون دی کش که یبلند داد  با که بودم نشسته  سکوت و  شوک  یتو  

 

   کنم درست  حرفمو  بزار نه  نه........احمق  ی  دختره اون+

هاااااااا؟؟؟؟  نی فهمی نم چرا   دخترم  دوست نه زنمه  نه احمق  ی  کهی زن  اون  

 

   بود کرده بد حالمو  دهنم ی تو خون  انی جر

   زدم داد بلند و  شد  هق  هق  به  لی تبد هام هی گر

 

  یکن ی م رفتار ی نطوری ا که یکارمی چ مگه  ها شعور ی ب  یزن ی م منو  یحق  چه به  تو-



 

   شه ی ش ی رو شد  دهی پاش یخون  قطره  که  کردم  سرفه

 

ا؟؟ی می ک شده   یچ+  

 

   شهی ش  به چسبوندم  سرمو و  ندادم جوابشو 

 

شده؟؟  یچ  توعما با یه+  

 

  ری بم درک  به زد   داد و  گذاشت  گاز پدال  ی رو تر  محکم  شو پا که  کردم  سکوت  بازم

   بستم چشامو  درد با

ُمردن   منم ی  آرزو  دونستی نم اون هع  

   باشم  فی ضع  جلوش خواستمی نم اوردمی ن  روم  به  یول  داشتم درد  یلی خ

   می دی رس و  شم  ادهی پ  گفت  که  بود  گذشته  ی ا قه ی دق چند

   می شد  عمارت وارد  یهمونطور  و  نبود وضعم سرو  به  حواسم 

   شدی م بد  حالم دمی دی م افشو ی ق  یوقت   اَه شدم  مهال  متوجه که

 

ه؟ ی خت ی ر چه نی ا شام  بازار ای  نی برگشت  رستوران  از اوه  اوه +  

 

؟؟یکن ی م فک   هی بق رفتن رونی ب  به  ساعت  ۴ که  یکاری ب  حد  نی ا در  زمی عز-  

 

زم؟ی عز  ی شد ی خون  ی خورد  که کتکم اوه +  

 

..... ک  پسرم دوست نه خوردم   کتک شوهرم   از زم ی عز چه تو  به-  

 

ن؟ی برگشت  یخون  ی نطوری ا چرا خانوممممم اوه +  

 

   یمون ی م تو  که فی ح ی داشت  هم رو   دردسرا نی ا یبود خوشگل  من  مثل اگه  گ ی د خب-

 

   کامران سمت رفت  و  گرفت فاصله  ازم  مهال و  خنده  ری ز زد  کامران حرفم  نی ا با

 

؟؟؟؟ یشد  ینطور ی ا چرا  بگو تو  زمی عز ی وا+  



 

   دی کش عقب  کامران که  کامران زخم   رو بزاره دستشو  خواست

   کرد رخنه  دلم تو  حسادت  ش ی آت  حرکتش اون دنی د با

   کردم  حلقه   بازوش دور دستمو و   ناخداگاه و  ستادمی ا کامران کنار رفتم

   گفتم مهال به که کرد جور   و جمع خودشو  زود   شد  مهال از تر متعجب کامران ی چشا حرکتم نی ا با

 

   ببندم شوهرمو  یزخما بلدم خودمم   داد نجاتم  و اومد  شدن  ور  حمله   بهم گاو تا  دو+

 

   کردمی م حس   نطوری ا من باالخره یول دونمی نم زدی م لبخند  بهم چشاش با کامران

 

.  منه هی زندگ اتفاقات  کردن   دوره همه  نای ا نه؟ مگه  اومد خوشت زمممممی عز آه-  

 

. شدم  نگران یلی بزنه؟خ و  بخوره کتک و ادی ب  یی جا باهات که  داشت  وجود هم ی کس تو  هی زندگ تو  مگه وا+  

 

چطور؟؟ -  

 

.دی دی م کابوس  صبح  تا افتی ق دنی د  با بدبخت+  

 

   زدن قهقهه  کرد  شروع  کامران

  نی کن  بس  گفت تحکم با کامران  که بزنه حرف   خواستی م ییپررو با هنوزم مهال

   باال می رفت 

   کردم  ول دستشو  که می بود اتاق یکای نزد

 

   نداره برت  هوا  بود لم ی ف ه ی  فقط+

 

��شد  تی حسود  بهش-  

 

ری خ  نه+  

 

   شد-

 

   نشد+



 

شه ی م داره  االنم  شد گمی م-  

 

. باشه  برو مارستانی ت  هی +  

 

........ عسلمون ماه  شاالهی ا-  

  اتاق تو رفتم و کردم یپوف

   داشتم درد یلیخ هنوز یول بود اومده بند دهنم خون

   نشست شمیپ و اومد که نشستم کامران به پشت تخت رو

  رفتم عقب کمی

   دمیترس ازش یول چرا دونمینم

  بود انداخته دلم تو یبد ترس امشب اتفاق

  دیپر رنگم وضوح به و صورتم جلو اومد وانیک پسره اون افهیق هوی

  بود سخت یادیز کمی امشب اتفاقات یآور ادی

  خودش سمت  گردوند برم  و گرفت چونمو کامران که کردمیم فکر داشتم

 

.موضوع نیا سر شمیم یعصب یلیخ واقعا ایم یک دیببخش +  

 

   ستمین یا نهیک یکن دعا دیبا-

 

؟؟؟؟؟ یدیبخش+  

 

  بخوابم که بده بهم پتو و بالشت هی و بپوشم لباساتو از یک ی بشه اگه نداشتم یخوب شب اصال امشب من دیببخش -

 

؟؟یدینبخش  یعنی نیا+   

 

   ویروان ی پسره ببخشم نبود قرارم دمشوینبخش  کنم کاری چ دونستمینم

  ببخشمش بود صلح قدم شیپ اون  و شد دعوامون روز هی اگه بود گفته بهم مامان یول

بود؟  نشده شوهرم هنوز که اون یول  

( زم؟یعز دمت ینبخش اووممم...... که معلومه) گفتم روش تو و زدم یلبخند  



   زدمیم قهقهه دلم  ته  من و شد یخال بادش

 

. خانومم ایمیک ها  داره تاوان من با کردن قهر+  

 

  بپوشم کنم دایپ یزیچ هی تا کمد سمت رفتم  کردمو نازک یچشم پشت شد  میطور هی آخرش  ی کلمه از

شد؟یم مگه یول نکنم فکر امشب یاتفاقا به حواسم کردن پرت با داشتم یسع  

  بپوشم  نبود یچیه اووووففففففف

  سمتش برگشتم که  زد کمد در    به یا تقه کامران

 

هوم؟+  

 

!!!!! توعه یبرا نیا-  

 

.ها رسهیم نظر به  هم نو یول بود؟ دخترت دوست برا شششیا+  

  نمیبب  زنونه کی تون شوهرم اتاق تو بود مونده نمیهم سرم تو خاک

 

̂ دمشیخر تو برا- ^  

 

   شد میلیو یلیق حرفش نیا با

   داد نشونم و اومد که بودم مارک دنبال و گرفتم ازش

️♀��رفت آبروم اوف  

   گفت و دیخند

 

.ییکوچولو  یلیخ هنوز+  

 

.بهترم مهال از باشم یچ هر-  

 

��خانم حسود ایشیم  تر خوشگل یخوریم حرص+  

 

   داره یربط چه-



 

  یبهتر مهال از مثال نشکنه دلت و ینکن قهر نکهیا بخاطر حاال باشه+

 

.عههههههههههه-  

 

  حاال خب  گفت و دیکش  موی نیب و جلو اومد

  بود  تیعصبان از حرکتاش تموم

   گفتم  کردمو نگاهش

 

  بردتم زور به اون خدا به وانیک یگفت و یزد  صدا اسمشو که پسره اون خوامیم معذرت یلیخ واقعا من کامران نیبب +

   کن باور خواستمینم خودم من

 

   ستمین ناراحت تو یبرا دونمیم-

 

؟؟یچ پس+  

 

.شناختمیم رو یعوض اون-  

 

ه؟ یک واقعا؟؟؟؟ آهان+  

 

. زمیعز میزنیم حرف بعدا ندارم اعصابشو االن یچیه-  

 

   گفتم یکوتاه ی باشه و انداختم باال یا شونه تفادت یب

زممممممم؟؟؟؟یعز شهیم یخودمون زود چه زیچ ی پسره  

. واال. زمیعز مرض    

   رونیب اومدم و کردم عوض لباسامو  و حموم تو رفتم

 

کاناپه  رو منم بخواب تخت  رو تو ایمی ک+  

 

   ریبخ  شب ممنون باشه-



 

   ریبخ هم تو شب+

 

  کردمیم یکار هی دیبا و بود خراب یلیخ اعصابش

   شد خاموش برقا و دمیکش دراز تخت رو و رفتم

  کنارم گذاشتم نقشم کردن یعمل یبرا بالشت تا دو

  بود شده ناراحت یلیخ کامران واقعا چون کردمیم عوض رو جو دیبا

  زمیبر آب روش دیخواب یوقت و  کنم  طنتی ش کمی گرفتم میتصم

  بود گذشته میبخواب میرفت یوقت از ساعت دو

....... دهیخواب االن تا حتما یول نداشتم دید بهش نکهیا با  

  بود روش کامران که یمبل سمت رفتم  برداشتم رو آب پارچ و شدم پا

  نبود جاش تو کامران رفتم یوقت

   افتادم امشب یاتفاقا ادی و کرد پر وجودمو کل ترس

  خوردی م تکون تکون دستم تو پارچ وانیل و دمیلرزیم خودم به ترس از

کنم  کاری چ دونستمینم  

بود؟  شده مرگم چه من یوا  

   کرد  صدام  ک اومد پشت از ییصدا هی هوی

   دمید رو کامران که کردم روشن المپو و برق دیکل سمت رفتم دو با سرش رو ختمیر آبو تموم و برگشتم ترس با

  وضع اون تو دنشید با

   خنده ریز زدم

   زدن قهقهه کنم عرض چه که خنده

   دنیخند کرد شروع هودشم که بود بهت تو هنوز کامران

  گفت و ستادیا جلوم اومد

 

؟؟؟؟ یدار رتیبص چشم تو+  

 

!؟یچ-  

 

؟ینی بیم ویچ همه قبل از+  

 



چطور؟-  

 

. یکرد جبران شما کنم تتیاذ کمی اومدم که االنم یانداخت منو تو که خونه رو تو بندازم خواستمتیم جنگل تو+  

 

�😁�بودما باهوش چه-  

 

( کامران)  

 

   بود اعجوبه دختر نیا

   کنم کاری چ باهاش دونستمینم

   رختخوابش رو بودم کرده پهن کیسو تا ۱۰ مبل سمت رفت و شد پا یوفت

بخوابه صبح تا تونست یم عمرا دیدیم رو نایا اگ  

   بپوشمش تا رفتم و برداشتم لباس دست هی کمد یتو از و رفتم و  کردم حالش به یا خنده دلم تو

  اومد ایم یک بنفش   فرا غیج یصدا ک

   که هیچ دمیپرس و  دادم جلوه آروم خودمو و رفتم

  بغلم اومد و دیپر تخت رو از

 

  سوسکه از پر نجایا یوا+

  نییپا اومد اکراه با و کرد باز گردنم  دور از  دستاشو که زدم یلبخند

 

یکن داریب  عمارتو ینترس وقت هی تو گفتم ترسمینم  سوسک  از ک من ......خب..... عهه+  

 

؟یترسینم  سوسک از تو یعنی آهان-  

 

   ریگ سوسک ایمی ک گفتنی م بهم بودن قیرف سوسکا با خودمون یروستا تو اصال من نه+

 

....بابا نه-  

 

کن  باور+  

 



ا؟یمیک عه-  

 

ها؟؟+  

 

دارررررر  برش سوسکه تا دو سرت رو-  

 

   دارررررررررر برشون آخ  آخ خدااااااااااااا تورو کامران ییییییییییییوا+

 

  زدیم داد و دیدویم

   سرش تو زدن کرد  شروع و ستادیا کمک کمک

�😂�بود ختهیر بهم موهاشو کل  

  دار برش ایمیک جون زدیم داد و

   رفت عقب یقدم چند و بست چشاشو که افتادن گفتم بهش

   شدم یجد  بودم کرده غش خنده از من

 

  یبخواب مبل رو یتونی م+

 

؟ یخوابیم  تخت رو تو-  

 

.نه+  

 

!!!!!! ن؟؟؟؟؟؟؟؟ یزم رو-  

 

.خب مبل رو.نه+  

 

  صورتم تو کرد پرت بالشتو حرفم نیا با

   گفت  یمحکم شعوریب و

......... سمت رفتم  

 

   بود نشسته همونجا هم ایمیک و بودم دهی خواب روش که یمبل سمت رفتم



  گفت و انداخت بهم ینگاه

 

  گهی د بخواب برو خب+

 

  گید بخوابم اومدم باشه-

 

(کرد اشاره رو روبه مبل به) اونجا برو+  

 

  اونجا برو پاشو تو اول از بود من یجا نجایا-

 

   گفت و سرش دیکش رو محلفه و دیکش دراز

 

^^در سوسکت کار   اون به نیا+  

 

  اونور مبل یرو رفتم و زدم طنتشیش و غرور همه اون به یلبخند یالیخیب با

   دمیکش دراز روش و

   زدم صداش  همونجا از و افتادم بهم بودنمون نامحرم ادی هوی

 

؟یراست+  

 

مونده؟ جا  یزیچ یسوسک  نکنه بعلههههه-  

 

   میکنیم عقد میریم فردا نه+

 

؟؟؟یییییییییییییچ-  

 

:/............... عقد+  

بله یگ یم یباز  مسخره و اومدن عشوه و کردن ناز یکل از بعد هم تو بعد خوننیم که ستیآ هی هیچ یدونینم  

 

   شدم هل یگفت دفعه هی پروفسور دونستمیم خودم-



 

  عقد یبرا میریم صبحونه از بعد فردا پس خب یلیخ+

 

.دمیفهم گهید باشه اه-  

 

  شد کر گوشم یزنیم داد چرا باشه اوووفففف+

 

.ارباب دیببخش -  

 

اربابم؟  یش یعصب وقت هر+  

 

   کنه صداتون ارباب فشهی وظ شکشیپ هی یول خب نه-

 

. دهنتو ببند ایمی ک+  

 

............. خب-  

 

  ساکت سیه+

 

  آشغال هی خودمو االن  من ؟یدیفهم شد من دل  شدن شکسته ینطوریا باعث که بود تو حرف نیهم شم؟ ساکت چرا-

   شما به فروختنش بود یاضاف چون که دونمیم

 

   بود گرفته هیگر رنگ صداش

   کردم روشن برقو رفتم و پاشدم

   کنم آرومش کردم یسع و نشستم کنارش

 

  ستین یگ یم که نطوریا اصال نه-

  یراض مونیفعل طیشرا  از ها؟ میبکن خوب یفکرا میاروم ک االن ایب زدم حرفو اون و بودم یعصب موقع اون من

  میباش

..........شد عوض نگاهش رنگ  

 



  دیکش دراز و گفت یا باشه و کرد پاک اشکاشو

  نکرد چکاریه اون اما کاشتم شیشونیپ یرو یا بوسه و شدم دال گاه خدا نا بخوابه تا

   دمیکش دراز و رفتم داشت حقم البته و نگاه کی از غیدر

  بخوابم و ببندم چشامو تونستم بالخره خودم با رفتن کلنجار یکل از بعد

 

( ایمی ک)  

 

   شدم پا خواب از خوردی م صورتم تو ک ینور با صبح

  نمی بب شو تو داشتم دوست یلیخ که بود خوشگل کمد هی

  بود لباس از پر کردم باز درشو یوقت

   نداره رهنیپ دمید که  کامران سمت رفتم تیعصبان  با یول شدم  مرگ ذوق لحظه هی

��پسر نیا داشت یکلیه چه  

   کنارش  رفتم و گفتم خودم به ییشو خفه

  کرد باز  اکراه با چشاشو که دادم تکونش

   گفتم جلوشو گرفتم رو دخترونه شرتیت

 

ه؟یک لباس نیا+  

 

. گهید تو-  

 

من؟؟؟؟؟ +  

 

.اره-  

 

  بود مونده باز شمین

  کردم جور و جمع خودمو عیسر

 

  ازت کنم تشکر خواستم منه یبرا دونستمیم اره+

 

   کردم باور مثال منم باش-



 

. خب نکن باور ️♀��️♀��چه من به+  

 

!تو؟ یمغرور نقدریا  چرا آخه-  

 

توچه؟  به گهید نیا+  

 

.شدما ناراحت یزد حرف یاونطور باهام یول یدار دوست جور هر-  

 

....... به+  

 

�😂�.زنمایم رگ چه من به یبگ -  

 

  بره خواست و انداخت باال یا شونه

 

. ایمی ک گمی م+  

 

بله؟-  

 

. عقد یبرا شو حاضر برو+  

 

   باشه آهان-

 

  دمیپوش  برداشتمو خوشگل یلیخ دیسف لباس   هی و رفتم

   زدم دمیسف پوست تضاد یقرمز رژ   و کردم موهامودرست

  بودم شده خوب یلیخ

   حمومه کامران دمید که رفتم و برداشتم یک ی کوچ ی  دست فیک

  نییپا رمیم که گفتم بهش

  خورنیم صبحانه  دارن و شدن جمع زیم دور  همه دمید که رفتم

  که شدمیم رد زیم کنار از



  گرفتم رو ی صندل و انداخت پا جا برام  مهال یعوض ی دختره اون

  شه حفظ تعادلم تا

   بود نشده کرد که یکار متوجه خودش خودمو جز یچک یه

   اومد کامران مادر یصدا هوی

 

!!!! عروس+  

 

بله؟-  

 

. میاشراف از ما یبخور غذا ما یجلو یندار حق تو+  

 

.خانم بخورم غذا شما شیپ نداشتم قصد منم-  

 

؟ یگرفت رو یصندل یالک  پس+  

 

  رو من با خوردن غذا  افتخار هنوز شما وگرنه دارم نگه رو تونیصندل شدم مجبور و کرد تیاذ یشعوریب هی خب-

......... نیندار  

 

کرده؟؟  انتخاب رو تو چطور پسرم دختر تو یدراز زبون چقدر+  

 

  شد یخال دلم ته هوی حرفش نیا با

بدن؟  پول روستام مردم به تا شکشمیپ هی که گفتمیم گفتمیم یچ  

کردم یم حس وضوح به نویا و شد  هم در چهرم  

  افکارم وسط دیپر  مامانش که  بودم افکارم غرق

 

. نی نشد آشنا باهم خوب نکهیا مثل+  

 

  نبود آوردن  کم وقت االن

   کنه خردم ذاشتمیم  دینبا

   گفتم زدمو یلبخند



 

   افتادم خوبم خاطرات اون ادی حرفتون نیا با که میشد آشنا هم با قشنگ اونقدر اتفاقا نه-

 

  ارمیب  کم تونستمینم یول  کردیم گورم به زنده کلمش هر

  هیگر ریز نزنم وسطش که زدم صدا رو خدا  بار هزار فقط جمله هی نیا یتو

 

  تونوییآشنا کن فیتعر برامون عروس خب+

 

  شد  خودم  یصدا  شدن خفه باعث اومد پشتم از  که کامران  یصدا

 

  مامان خورهینم شما سن   درد به-

 

  گفت مهال که برم کامران با خواستم و خوردم خندمو  یول بود گرفته  خندم حرفش از

 

باباته؟ یعروس ؟یزد دیسف  پیت شده یچ+  

 

  کنه نیتوه بابام به که بود دهیرس ییجا به  یعوض ی دختره

   سمتش برگشتم خشم و اکراه با

 

   توعه  ی  عروس زمیعز نه+

  گفتم و خنده ریز زدم

. رهیبگ  رو تو و  ادیب که بشه دایپ یکس اگه البته  

 

  نمی بش کنارش کرد اشاره بهم و نشست کامران  که نزد یحرف گهید

 

   رمیس زمیعز خورمینم من+

 

  مونهیم  ما شیپ و منه زن   ایمی ک مامان-

ن؟ یبود تیرع هی  دختر   که رفته ادتونی خودتونو  

 



   بود یعصب یلیخ نکیا مثل یول نشکنه  مامانشو  حرمت که کردم بهش یا اشاره

   گفت و انداخت مامانش به یچپ نگاه

 

�😏�گمی م دردونتو مامان؟؟ کجاست پسرت+  

 

   شدیم دهید صورتش تو وضوح به نیا و دیپر مامانش رنگ

 

   ادیم گهید قهیدق ۱۰ تا خستست اومد رید شبید اون زهیچ-

 

  ادین دوارمیام+

 

  گفت  یبلند نسبتا یصدا با باباش

 

   کامران برادرته اون+

 

. ستین  بابا ستین-  

 

اومد و شد پا زیم یرو از اکراه با  

 

( مهال)  

 

 و هیخوشگل و پیخوشت پسر اون خب یول اموالشم و مال  دنبال که دارم قبول درسته آره نداشتم دوست رو کامران من

   داره خاطرخواه یکل

 و اوردمینم کم دعوا یتو اصال کرد رو رویز مویزندگ کل و اومد دختره نیا نکهیا تا بود روال رو  کارا ی همه یول

  اوردیم کجاش از رو جواب نهمهیا دونمینم

   کردیم یدراز زبون  هم ییدا زن برابر در یحت اون

  نداشت یباک چیه و

   شه خنک دلم تا کردمیم یکار هی دیبا و بودم یکفر ازش

  داشتم کامران از  که یآمار اساس بر

  بودن مهم  براش یلیخ آدماش و ها تیرع

  گهید انسانم هی منم خب



  امیب کامران  چشم به کمی دیشا اون گردن   بندازم و نیزم بندازم خودمو و شم رد ایمی ک کنار از گرفتم میتصم

  بود گرفته دردم واقعا نییپا انداختم خودمو و شدم رد دختره اون کنار از

   گفتم بهش یظاهر تی عصبان با و دمیکش یغیج

 

 

؟ یدار مرض یندازیم پا جا  چرا وونیح ی دختره یهو+  

 

   گفت تی قاطع با و نکرد تعجب اصال

 

نشه یالک  زحماتم ک یوفتیب کردم دعا انقدر شکر رو خدا واقعا  ؟یافتاد من یپا جا بخاطر عه-  

 

   بود گرفته گردن خودش اون یول گردنش بندازم خواستمیم من گفتیم یچ نیا

   نگفت کامران اخم با که بگه یزیچ خواست ییدا  و دنیخند کرد شروع کامران

  بود یبلد کار  دختر   بودم شده عیضا یجور بد

  اتاقم سمت  رفتم یمحل یب با و حوصله یب

 

( ایمی ک)  

 

  ارمیم کم کنارش در من کرده فکر رو پر ی دختره

  شمیپ اومد کامرانم که نشستم مبل رو و رفتم

  شد  کمینزد و رسوند بهم خودشو هوی که بود نشسته ازم فاصله  با

   دمید رو وانیک که کردم دنبال نگاهشو خط

   کردیم کاریچ نجایا اون

  کنم فراموشش تونستمینم جوره چی ه و کابوسم بود شده ک یهمون

لرزون  یدستا  با و وجود تمام با فشردمیم  رو کامران دست و کردم گم پامو و دست شدم متوجهش یوقت  

  بود دهیند  منو هنوز و شد پا وانیک

   کردیم نگاهم ریمتح و متعجب  من  دنید و سرش کردن بلند با که ما  سمت ومدیم داشت

  نبود خودم دست ارشیاخت و دنیلرز کرد شروع تنم

  کردم تشنج کردمیم حس و داشتن خورد بر بهم دندونام

  دمیلرزیم ترس از



  در سمت کرد کت حر و کرد  بغلم شد حالم متوجه که کامران

   ومدیم داشت وانمیک یول

   شد متوجه کامران که کردم تقال و بستم چشامو هیگر با

گفت  خشم با و سمتش برگشت  

 

. یبمون زنده دمینم قول یایب یبود  که ییهمونجا بتمرگ برو+  

 

.یاهیس و بود یاهیس دمید که یزیچ تنها و نشدم متوجه یزیچ گهید که میشد نیماش سوار  

 

                         *** 

 

   زدیم حرف کامران با دیسف پوش رو با که دمید رو یخانم کردم باز چشامو یوقت

 

  ادیب  کنار و کنه مقابله باهاش دیبا نکهیا ایو نهیبب  رو شده اتفاق نیا باعث ک یاون دینبا  گهید+

 

  کنمیم یدگیرس من دکتر خانم بله-

 

  ادین شیپ گهید و باشه بوده یا لحظه و یآن احساس   هی ممکنه یول+

 

  شد متوجه که بده جوابشو خواست کامران

  اومدم بهوش من

 

........  من شیپ اومد کامران و رفت و گفت یا《فعال》 دکتر  

 

؟یبهتر+  

 

شه؟یم  تیبود؟چ خونتون تو چرا اون-  

 

؟ یبهتر گفتم+  

 



کرد؟؟یم کاریچ اونجا  یعوض اون گفتم منم-  

 

. برادرم .برادرمه یعوض اون+  

 

   گفت نویا یناراحت با و بود شده افکنده سر

 

ه؟یک اون گفتم هیچ ایباز مسخره نیا نبود بامزه اصال حرفت.هههههه-  

 

. برادرمه  اون بدم شانس از گفتم که منم+  

 

   باشه شوهرم برادر پسره اون که شدینم باورم

. خدا یا بختم بد  چقدر من آخه وفته؟یب براش اتفاق نهمهیا که باشه شانس  بد تونستیم چقدر مگه آدم آخه  

   شدمیم وونهید داشتم من یوا

   بودن شده ریسراز اشکام

  بود یریتقد چه نیا آخه ذاشتم؟یم دلم یکجا گهید نویا

دادنینم امون  و دنیباریم هم پشت اشکام  

   برد خوابم و شد نیسنگ  پلکام ایقضا نیا به  کردن فکر یکل از بعد

 

                            **** 

 

ُرم شدم  داریب که خواب از   بود شده تموم س 

  بود نشسته روم به رو کامران و

   بود کرده هضم برادرشو حرکت ن یا چطور کامران دونستمینم واقعا درک به من

  شکشمیپ هی  من که اومد  ادمی حرفم نیا بعد

   شمیم حساب ناموسش جز االن  یکن هم یکار هر خب یول

   میبر قراره  که شم حاضر که گفت و زد  صدام کامران که کردمیم فکر خودم با داشتم

 ر

ما عقد  روز از نمیا! هع  

  میکرد ترک رو مارستانیب هم با و نییپا اومدم تخت یرو از  و شدم حاضر

   گفت بهم که میشد نیماش سوار



 

؟ یندار یمشکل که تو میکن عقد میبر قراره+  

 

.کوتی و بود  سکوت فقط جوابش  

 

!!!!!! ؟؟؟؟؟یندار یمشکل ایمی ک توام با+  

 

آره؟  شوهرم برادر شهیم اون میکن عقد االن اگه-  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هوووووووووففففففففففف+  

. زارمینم کنه تتیاذ زارمینم شه کینزد بهت دمینم اجازه و باهاتم جا همه خونه  تو نباش نگران  یول درسته آره  

 

��؟یدیم قول-  

 

برم؟ حاال.ایش زنم قراره تو بگم دروغ دیبا چرا آره+  

 

!خب،برو.........-  

 

   نیی پا انداختم سرمو گاه ناخدا بعد

  بکشه خجالت االن طونیش و شر دختر اون ک بود شده باعث یچ دونمینم

  می دیرس گفت و ستادیا کامران قهیدق چند از بعو که چسبوندم سرمو

  زد یلبخند و انداخت بهم ینگاه

  گفت کامران که شم ادهیپ خواستم

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اینش ادهیپ نه نه+  

 

  کرد باز خودش منو سمت در و شد ادهیپ عیسر و بپرسم یزیچ نداد اجازه

  بود گرفته خندم حرکتش از

  بود باغ وسط که یا کلبه سمت میکرد حرکت هم با و شدم ادهیپ

  میشد شوک  جلومون ی صحنه  دنید با یول



   االن شهیم رو دروغامون تموم یوا یا

   میکن یکار هی دیبا

  کردنی م کاریچ نجایا اونا یول

خونه؟ دفتر تو  

کنن  ازدواج باشن اومده نکنه یوا یا  

   بود متعجب یلیخ کامرانم

   دیغر شدش دیکل یدندونا ریز و جلو رفت قدم چند که

 

.............. وانیک+  

 

   زد صدا رو وانیک واسم شد ک ینزد بهشون تعجب با کامران

  دی پرس پته تته با تر متعجب وانیک

 

ن؟ یدار کاری چ نجایا شما+  

 

ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  وانی ک یکنیم یغلط چه نجایا تو-  

 

  بره لو دروغمون زاشتمیم دینبا یوا یا

   شدیم بد یلیخ کامران یبرا

  کردمیم یکار هی دیبا کردنیم تردش خونواده از

   سرم به زد بکر فکر هی هوی که بودم ستادهیا نگران

. بودن دعوا  حال در وانیک و کامران  

 

.برادررررررر نسبت بال یآقا  آخه دارم  کاریچ نجایا من چه تو به+  

 

. نکن سگ منو وانیک-  

 

  شهیم یچ مین یبب  شو سگ+

 

  رونیب اومد مسن نسبتا یآقا هی هوی که کردنیم بحث داشتن



  گفت کامران دنید با

 

.پسر کن  ول شو قهی جوون شده یچ+  

 

   کرد جدا هم از وانویک و کامران و

   زدمیم پوزخند عقدم روز به دلم تو

  بود شده یا ییایرو هیعروس چه

 

دارن؟  کاریچ نجای ا نایا دیسع عمو-  

 

  گهید ی  زندگ جان بابا خب+

 

شده؟ یچ مگه-  

 

   گرفتن طالق هم دز تی رضا و خودشون ی اجازه با+

 

   زد خند پوز تعجب یجا به کامران

  نموند غافل یچک یه چشم از که یپوزخند

  من سمت نگاها همه که دمیکش ینیه و دهنم یرو گذاشتم ناباور دستامو دوتا ریمتح  و متعجب یهمونطور من یول

  دیچرخ

��نداشتم توقع نیا از کمتر گفت و انداخت مهال به یبد نگاه کامران  

  میینجایا چرا ما که دیپرس  کامران از ییرو پر با مهال

 همه نگاه که کردم صاف صدامو و کردم جور و جمع خودمو که بگه یچ دونستینم و  کردیم  نگاهش باور نا کامران

   دیچرخ من رو

   گفتم ترس بدون و بلند

 

  میش جدا میومدین ما زمیعز نه+

 

گفتم  و  دلم رو گذاشتم دستمو یالک  بعد  

  

   میکن بچمون اسم به کامرانو نیزم میاومد ما+



 

  گرفت دستمو و اومد  و زد تیرضا از  یمهربون لبخند یول شد تر متعجب همه از کامران حرف نیا با

  بودم کرده دایپ کجا از جسارت اونهمه دونمینم

   زد داد مهال

 

ه؟یمخف نیدورب  یییییییییییییچ+  

 

. اصال زمیعز نه-  

 

  کنمینم باور من  یول.....و......یول+

 

  نیبش  برو تو بنظرم مهال نیبب -

  هیمردن خودش ک وانیک  رتتیبگ تونهینم یکس و یش هوشیب االن داره امکان

   شهیم له رتتیبگ  یچاق که اونقدر که دمیسع عمو

  یوفتیب خداشه از که کامرانم

  دهیم یخال جا یافتاد نهی بب

  خنده ریز  زدن  همه حرفم نیا با

   بودن کرده ازدواج قبال ک انگار نه انگار و نداشتن ایح و شرم اصال مهال و وانیک

 

  دمیخند مزه یب ههههه-

 

  نگفتم خنده یبرا من+

 

   گفت قهقهه با وانیک  هوی

 

؟ یا حامله کنم باور واقعا االن+  

 

   یستین مهم اصال یک ی  تو-

️♀��️♀��نداره یارزش نظراتم پس  

 



. نیاریب قراره هم گهید  توله هی یبود کم خودت اوف+  

 

. عموشه یکپ که باشه توله اگه-  

 

  بزنا حرف درست یه+

 

   وانننیک یآقا نطوری هم هم تو-

 

........ گفتم اقتدار با و بلند یلیخ اسمشو  
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   گفت و سمتم اومد مهال

 

.نکردم باور هنوز من+  

 

.درک به خب که یستین  مهم-  

 

ن یریبم  ییتا دو بچت خودتو شاالهیا چه  من به اصال+  

 

  داره دوستت گهیم داره  هم ما ی بچه مهال خاله یمرس-

 

   گفتم و شکمم رو دمیکش  دستمو

  داره ریم و مرگ هینطوریا احساساتش ابراز مهال خاله نیا نشو ناراحت جون مامان

 

  نشست همه  لب رو یا  خنده حرفم از

  مهال جز به

  کردن ترک رو  محوطه و رفتن وانیک با اخم با

   گفت و شمیپ اومد کامران

 

. یارینم کم مهال جلو جوره چیه ادیم خوشم+  



 

��.ادیم خوشم نیهم از خودمم-  

 

؟ یا حامله یگفت چرا حاال+  

 

. بره آبروت و ستمین زنت بگم کنم کاریچ یداشت توقع-  

 

��یش حامله هم تو و میکن ازدواج زودتر دیبا االن یول خب نه+  

 

�😐�پررو ی پسره ببند شتوین-  

 

؟ یبکن یخوایم  کاریچ خب وا+  

 

. میداد دست از رو بچه میگ یم  وقت چند بعد-  

 

. یکرد غلط یهو+  

. باشه زنده دیبا من ی بچه  

 

ه؟یالک  بچه رفت ادتی  نشو ریگ جو-  

 

. کرد فوران پدرانم احساسات لحظه هی ایگ یم راست آهان+  

 

  گفت  که کردم نثارش یا مسخره

 

.نداره ینسبت من با تر مهم همه از و ستی ن یخوب دختر مهال گفتم یدید+  

 

  خوادیم رو همه نداره یمون ریس ملشااله ها نداره اون از کم برادرتم-

   کرده ازدواج دختره اون با که کرده  فکر کجاش با ستین معلوم

 

  شهیم بد حالم ک ارین اونو اسم+



.ستین من برادر اون بعدشم  

 

؟ یکن کاری چ یخوایم حاال-  

 

  مامان اگه آخه میزینر بهم  خودمونو شیآسا که عمارت تو مینگ  یزیچ ماهم بهتره کردن یکار یمخف خودشون یوقت-

   ادیز یلیخ شهیم بد یلیخ بفهمه

   کنمی م رو قتویحق نی ا باشه وقتش که موقع هر یول

. ستایوا حاال  

 

.یشد ترسناک کمی+  

 

.حاال یدید شو کجا-  

 

. ییتو داستان نیا بد   پسر   االن+  

 

️♂��دیشا دونمینم -  

 

. یهست+  

 

   کنه صدا خطبه خوندن یبرا رو بود دیسع عمو اسمش که مهربون مرد ریپ اون رفت و شد پا

. زد صدا جانیه با اسممو و برگشت که بود در چوب چهار تو  

 

!!! بله؟-  

 

��اینشد مضطرب یدید وانویک  یوقت تو+  

 

آرهههههههههههههه ععععععیییی هههه-  

 

  رونیب اومدم عیسر یول بغلش دمیپر یخوشحال از

 



   گفت خنده با

 

. پشتتم من ک یدیفهم و یکرد باور حرفامو یعنی+  

 

! یروان بابا برو-  

 

  شد ثبت حافظم تو که کرد یا خنده

   بود خوشگل یلیخ واقعا اون

  گفتم و زدم پس افکارمو

.توچه ب خوشگله ک خوشگله  

  تو اومدن دیسع عمو و کامران که بودم فکر تو هنوزم

   میکرد سالم و شدم  بلند جام از

   که دیپرس ازم هیآ تا چند خوندن از بعد دیسع عمو و مینشست  هم شیپ کامران  منو بعد

 

《ارم؟یب در  ییدعوا و شر پسر نیا عقد به تورو که یدیم وکالت من به ایآ خانم ایم یک》  

 

   کردم یا خنده زد کامران به که  یحرف از

   بود گرفته  دلم یول

   بود پر دلم

  دینساب قند برام یکس نکهیا از

  کنه یپرون مزه و ارهیب گل رفته عروس بگه نبود یکس نکهیا از

  که گفتم ی ا بله لب ریز و دیچک  نییپا چشام از یسمج اشک قطره

  رونیب رفت و گفت یا مبارکه دیسع عمو

رفت و شد پا دیسع عمو و میکرد امضاش کامران منو و آورد  برگه هی قهیدق چند از بعد و  

   شد بدم حال   متوجه یانگار و سمتم اومد کامرلن

   گرفته  دلم که

  گفت و زد  روش یا بوسه و گرفت دستمو

 

  کنم خوشبختت که دمیم قول بهت+

  دمیم قول دارمیم  نگهت خوشحال



 

.دوارمیام-  

 

  گفت که کنه عوض بحثو خواست

 

  یکن سفر  بهش ای یکن یزندگ کشور کدوم  تو یدار دوست یعنی؟یدار دوست رو ایدن یکجا تو یراست+

 

   یول شناسمینم رو یادیز یجا من خب-

   دارم دوست یلیخ رو  هیترک میدیدیم اوردیم خدا کد پسر شهر از که رو هیترک ی مجله مدرسه تو دوستام با شهیهم

 

پس هی ترک ببرمت که دمیم قول بهت+  

 

واقعاااااااااااااااااااااااا -  

 

��واقعا آره+  

 

. ایمیک  جون بگو یگ یم راست یدار-  

 

  برمتیم  ایمیک جون به باش آروم+

 

   شدم  خوشحال یلیخ من یوا-

  واقعا یمرس یکرد خوشحالم یلیخ

 

   بودم ابرا رو انگار من و میرفت رونیب هم با

  ییزایچ تونمیم  شدینم باورم

   نمیبب  کینزد از رو میدیم عکس تو همش که

   کرد حرکت و گذاشت یمی مال آهنگ کامران که میشد نیماش سوار

   گفتمینم یزیچ یول کردمی م حس نشویسنگ  نگاه گاه گاه

  داشت نگه کیش ی لیخ یخور غذا هی یجلو

  نییپا برم که گفت و



گفتم  متعجب  

 

؟یچ عمارت پس نجا؟یا+   

 

   میبر ایب داشت  کارم و زد زنگ دوستام از یکی میر یم هم اونجا نباش نگران-

 

؟یکن یمعرف منو یکشینم خجالت بمونم؟ نیماش تو من شهینم +  

 

   گفت و کرد یظیغل اخم

 

   باش مطمئن یخودت تو اون زن نیتر خوشگل-

.زنم ایم یک یمن زن تو ایزد حرفو نیا باشه یبار نیآخر بعدم  

 

  اومدم باشه+

 

   یخور غذا سمت میرفت و شدم ادهیپ

دم ید که یزیچ با یول  

......... کنم کاری چ دونستمینم که شدم زده جانیه اونقدر   

  کنم کاری چ دونستمینم که شدم  زده جانیه اونقدر  دمید که یزیچ با یول

  بودم متعجب شتریب الته

   دادنیم بهم رنگ قلب قرمز   کنک باد تا دو میشدیم رد که جا هر از و بودن ستادهیا همه

   باشن نامزد ای زوج خوردیم همشون به

   بود کیرمانت یلیخ فضا و بود بادکنک از پر دستم تو

  ادیز یلیخ

  گفتنیم کی تبر  ییخوشرو و خنده با همه

   داد دست هاش با و ستادیا کامران شیپ و اومد پسر هی هوی که میرفتیم میداشت

 

داداشم؟؟  چطوره کامران آقا به به+  

 

  شدم زیسورپرا خودمم من حد ن یا در گهید نه زیسورپرا گفتم بهت من لیسه  بابا-



 

اده؟یز یعنی+  

 

. من خوشگل خانم برا کمه ریخ نه-  

 

  کرد حلقه دستام تو دستاشو بعد

  شتریب  شکشیپ هی من باالخره خب کردمینم هم مخالفت باهاش یول کردمینم درک  بشویغر و بیعج یکارا نهمهیا

��نبودم  

  اسمش  نکنم اشتباه اگه  که کامران دوست   همون که میبود ستادهیا

   گفت و کترینزد اومد بود لیسه

 

.میدی نم دست بهم ما داداشمون ادیز بودن یتیغر لیدل ب زنداداش+  

 

  که  گفت لب ریز اسمشو کامران

  باشه باشه  گفت لیسه

   گید ندادم دست چرا گفتم خب چه من به

   و نداد اجازه لیسه  که نمیبش رفتم و کردم یا خنده

  یمشک  و قرمز یها  کنک باد و قرمز یرزا با که یخوشگل زیم سمت برد رو ما

بود  شده نییتز  

   بودم شده زده ذوق یلیخ واقعا

  بودن ستادهیا جلومون دستشون تو اد  یز یبادکنکا با ها زوج ی همه و میبود نشسته ما

   میزد برشش و آورد یا طبقه دو کیک لیسه  هوی

   بودن ستادهیا که ییکسا بعد

  رونیب ختنیر ازشون سکه و شکالت یکل  و ترکوندن لیسه  شمارش با دستشونو تو یبادکنکا سوزن هی با

  شدم مرگ ذوق  اون دنید با واقعا

  بود شده خوشگل یلیخ

  شدم نگاهش محو و کامران سمت برگشتم ناخداگه

  بود یخوشگل مرد واقعا

   دیلرز دلم هوی

   شدم یجور هی



   کردم حفظ خودمو آرامش   یول

  شدمیم اون عاشق دینبا

   ایمی ک یبش عاشقش دینبا

. دینبا  

.یشکشیپ هی فقط تو  

. شکشیپ هی  

   اومد لیسه یصدا هوی  که خورد گره هم تو نگاهامون

 

��. کنمیم صداتون شد تموم ببندن چشاشونو ها ۱۸ ریز اوه اوه+  

 

. ها خنده شدت از هوا رو رفت  رستوران کل   حرفش نیا با  

   گذشت خوش یلیخ اونشب

  بود میزندگ یروزا نیبهتر از یک ی

   ازدواجم روز

   خانزاده با ازدواجم

   نبود یعروس از کمتر یزیچ واقعا و شد تموم آهنگ و ساز و رقص یکل با اونشب

 

                          *** 

 

  زد استارتو کامران و مینشست نیماش تو

  دنده رو گذاشت و دستش تو گرفت دستمو

  هیواقع ای ترحم   از نکاراشیا دونستمینم

  کردی م منتقل بهم یخاص و خوب حط بود یچ هر یول

   کنم تحملش تونستمی نم و شدیم نیسنگ  داشت پلکام

   شهیش به بودم  چسبونده سرمو و بود شده دیکل کامران یدستا تو هنوز دستام

گفت و کرد گونه بچه صداشو  شد خیس تنم یموها کامران حرف با که بستمیم چشامو داشتم و  

 

.باشه تنها ییبابا  گهید نخواب یمامان عه+  

 

��️♀��شدمیم مادر سن نیا تو من اگه شدیم مزخرف چقدر یوا  



 

. یپروند خوابمو ضیمر ی بچه یا مسخره یلیخ-  

 

ا؟یم یک میکن  کاریچ دیبا واقعا یول نه+  

 

  م یداد دست از رو بچه گیم یالک  و دکتر شیپ  میریم بعد میکنیم  یباز نقش وقت چند هی.یچیه-

 

......... بهت یباش داشته دیام شهیم نه خوبه ات دهیا نیا+  

. دادما لو ویچ همه یدید وقت هی باش نداشته دیام من به-  

 

........... خب+  

. دمینترس راستش  

 

   عمارتتتون مینرس رید برو تر زود. یبترس ک نگفتم منم-

 

  بود نشده بدل و رد نمونیب  ییگو و گفت گید

   میشد عمارت وارد و ستادیا نیماش ک یموقع تا

  سمتمون  اومد به به و چه چه با مامانش

  کرد شروع و کشی نزد برد منو و

 

ن؟یبود کجا مادر نیکرد رید.گلم عروس سالم+  

 

  بود من از تر متعجب کامران و شدم یم تر شوک کلمش هر با من

 

.نیموند داریب و نیبود فکر به که ممنونم..........مَ -  

 

. گرفته اشتباه رو مهال منو  دیشا گفت؟یم یچ داشت نیا  

 

.یستیوا پا سر دینبا  ایب دخترم نیبش  ایب+  

 



  نمیبش که و عقب دیکش یصندل هی

   شده زده خواب مامانم  احتماال بهتره ینینش من نظر به گفت و کرد قفل دستاش تو دستامو و جلو اومد کامران که

   نشست مامانشم و نشستم و گفتم بهش لب ریز یا زشته

 

مادر؟ بگو خب+  

 

خانوم؟ بگم ویچ-  

 

نه؟ مگه پسره هیچ بچه+  

 

   رو هیقض بود گفته بهش فضول یمهال شده مهربون چرا دمیفهم تازه

 

   باشه پسر داد احتمال دکتر  اره خب...... عه-

 

  بود شده قرمز خنده شدت از و شیشون یپ تو زد محکم دونه  ی کامران حرف نیا با

 

پسرم؟ چته وا+  

 

  دارم  درد سر کمی مامان یچیه-

   گرفت خندم افتادم ریام یحرفا از یک ی ادی بعدش

 

  شه بهتر حالت بخور قرص ی برو مادر باشه+

 

   بود گرفته خندم بود اورده کامران ک یا بهونه از

  که خواب  و یحال یب به زدم خودمو یالک 

   بخوابم برم گفت مامانش

خنده ریز میزد م یشد اتاق وارد نکهیا محض به رو باال ی طبقه میرفت کامران با  

زاشتمشیم دلم یکجا دیبا و بود یچ بچه  نیا گید آخه  

 

��من یکوچولو مامان ایم یک  یهست یخوب گری باز واقعا تو+  



 

   زدن در بگم یزیچ رفتم تا

  شد انینما در تو مهال دختره اون نحس  ی چهره که کردم باز درو

   گفت و سمتم گرفت یپرتغال آب

 

.یرینم یبخور   بهت بدم گفت ییزندا ایب+  

 

.یمرس-  

 

  گفتم  که بودم نگرفته ازش هنوز

 

. مهال یراست-  

 

ها؟+  

 

  کردم دایپ برات رو مارستانیت ی شماره-

  هیخوب یجا زمیعز یش مداوا اونجا یبر یتونیم

 

؟یشد یبستر بار چند+  

 

  نه من-

.شده خوب  حالش بوده اونجا پسرت دوست  

 

. پسرم دوست+  

 

   نفر نیام شیش و ستیب صدو همون گمیم  کدومو یدونینم ادهیز آمارشون زمیعز آخ-

 

  رفت حرص با مهال و خنده ریز زد  کامران حرفم نیا با

  کردیم نگاهم یخنث کامران برگشتم یوقت

:گفت که هیچ دمیپرس  



 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ایمی ک خب+  

 

هوم؟-  

 

��برد خودش با هم رو وهیآبم مهال+  

 

   زدن قهقهه میکرد شروع دو هر

 

   ایستی ن حامله واقعا تو شد خوب باز+

 

.قایدق آره-  

   میکرد عقد امروز دوننینم که خوبه نکهیا و

 

!قایدق+  

 

  جاهامون سر میرفت

  دیخواب مبل یرو اون و تخت رو من معمول طبق

 

                           *** 

 

   شدم داریب خواب از یوقت صبح

  اومد یم آهنگ و ضبط  یصدا شدت به و نبود کامران

   ستین دمید ک گشتم کامران دنبال چشم با

   زدم صورتم  و دست به یآب و شدم پا

  اومد باسنم یرو تا که   بستم باال خوشگلمو یموها و دم یپوش یکوتاه هیآب و دیسف بافت

   بودم عاشقشون شخصه به خودم و بودن بلند یلیخ موهام

  چشامو و دمیکش ینیه کامران دن ید با که نهیآ یجلو  خودم رفتن صدقه قربون کردم شروع و زدم یرنگ  خوش رژ

  بستم

....  ی پسره  



  نداشت رهنیپ

 

! دم؟یترس  یزنیم غیج هیچ اوووففف+  

 

من؟ شیپ یایم  ینطوریا یکشینم  خجالت تو-  

 

؟ینامحرم مگه+  

 

؟یچ پس-  

 

   یزنم کنم فکر دایببخش +

 

��.نکردم عادت هنوز خب ایگ یم راست........یوا یا-  

 

  کردی م مسخرم و دیخندیم یه

  در  به خورد که دراوردم کفشمو

  گفت یبلند اخ و مهال صورت تو خورد و شد باز  اتاق در همزمان که سمتش کردم پرت و اوردم در هم یک ی اون

   شدا  خنک دلم اوف

   گفتم و کردم بغلش و برداشتم نیزم رو  از کفشمو و مهال سمت رفتم

 

بود  ییبابا ریتقص.عجوزه اون  به یخورد دیببخش زمیعز کفش یوا یا+  

 

.یزد منو نداشت یب یع خانوم ایمی ک کنمیم خواهش-  

 

️♀��اتاق تو یاومد هوی وینداد یخال جا خودت تو که نزدمت من+  

 

  آخه ییرو پر چقدر تو-

 

........... پر من+  

 



  چندش ی دختره بود کامران ب همش چشمش

 

گفت  که  یساکت و زد کامران  که یداد با  

  رونیب رفت مهال و میشد ساکت هردومون

  که کردی م نگاه یچ به مهال نمی بب تا کامران سمت برگشتم و نشستم تخت یرو

. دمید کامرانو ی برهنه بدن  

   برگشت بود دهیپوش که یا یمشک  جذب شرتیت با و رفت زده خجالت که گفتم یتوسرت خاک و دمیکش ینیه

  بود کلیه خوش هم واقعا خب

  باشه بهش دیبا دختره اون یچشا معلومه

   بودم شده یحرص یلیخ یول چرا دنمینم اوف

!کنم؟یم یحسود دارم یعنی  

. عمرااااا  

. شدم ناراحت کمی یول  

 

  دیبر افکارمو رشته کامران  ی صدا  که کردم یم فکر داشتم

 

ا؟ یمی ک+  

 

بله؟-  

 

گذشته؟  وقت چند می شد آشنا باهم ما که یروز از+  

 

   ماه هی بای تقر-

 

................ راستش خب+  

.............  نیهم تو من ایکبم   

.......... کنمیم حس و شدم وابسته بهت کم مدت نیهم تو من  

 

   بود سکوت حرفش هیبق

  دادمیم گوش بهش شوک تو فقط من و زدیم حرف اون



  بگذرونه من با عمرشو هیبق خوادیم و شده عاشقم کم مدت نیا تو گفتیم

   آورد در  یانگشتر و زد زانو پام جلو

  کردمی م نگاه بهش جانیه با هنوز من

   بود خوشگل یلیخ انگشترش

  میاومد رونیب خوب حال اون از هول با که  اومد ظرف شکستن و دادیب و داد  یصدا که بگه یزیچ خواست

  شده یچ مینی بب میرفت و

  شکوندنیم رو خونه  تو یزایچ داشتن  و داشتن دعوا باباش با مامانش معمول طبق

   بود شده یعصب یلیخ کامران

   باشه شد ینطوریا شیخاستگار وسط نکهیا خاطر به دیشا

  یکار با بعد یول شد سکوت قهیدق چند اولش که  زد یبلند داد  و جلو رفت

   اوردم در شاخ تعجب از کرد باباش که

 

.رونیب  برو+  

 

شما؟ خاطر به اونوقت-  

 

.یگرد بر یتونینم ساعت دو تا که یدونیم .رونیب برو کامران+  

 

  رونیب رفت و  زد  ها شهیش خرده به یلگد تی عصبان با و دیکش یپوف کامران

  بود مزخرف واقعا نجایا نیقوان

  مزخرف یلیخ

   یبمون  خونه تو یتونینم یچ یعنی آخه

  سوخت کامران ی برا یلیخ دلم

   رونیب انداختتش که برخورد بهم یلیخ یول چرا دونمینم

  عادت که یانگار نداشت تیاهم براشون اصال یول ومدیم خونه یتو تا هنوز کامران یفحشا و داد یب و داد  یصدا

زا یچ نیا به  دارن  

   کامران شیپ ردنیب انداختن یم منم زدمیم یحرف منم اگه دیشا

  بود یخوب فکر

و دیکش یبلند داد نشد قهیدق دو که کنم یگر یانجیم تا جلو رفتم  

  رونیب انداختن هم منو

  نشدم  ناراحت اصال راستش خب



  کامران شیپ اومده چون

   سمتم اومد اطیح ته از و شد ادهیپ متعجب  من دنید با که دیکوب درو حرص با و شدیم نیماش سوار داشت

 

!!!!! ؟؟؟؟؟؟یکنی م کاری چ نجایا تو+  

 

��رونیب انداختن منم-  

 

  داشتم نگهش و شدم مانعش که عمارت سمت بره خواست حرص با

 

؟ یگفت  یچ بهم بابات و مامان یدعوا از قبل ادتهی ستایوا کامران-  

 

.... آره+  

 

��.کنمیم قبول من-  

 

؟؟؟؟یییییییییییییییییییییییییییییییچ+  

 

  دیچرخ و کرد بغلم حرکت هی تو

   بود شده خوشحال یلیخ

  نطوریهم خودمم

....  نبودم مونیپش االن بود یزیچ هر  یول کردم قبول چطور دونمینم  

 

                        *** 

 

  میبود رونیب که شدیم ساعت دو یک ی

  بمونم داریب کردم یسع یلیخ

   نشد که نشد یول

  برد خوابم و شد نیسنگ  پلکام

 



《کامران》  

 

  کرده قبول  ایم یک که نشده باورم هنوزم

  بودم شده جذبش اول روز از و بود خوشگل یلیخ اون خب

   بود نشسته دلم به بیعج

   خواستمشیم دل و جون با و بودم شده وابستش

   افتادم کرد قبول که لحظه اون  زاد

  هزار رو رفت قلبم تپش دوباره و

   داشتم رو  شیپ ساعت دو جانیه همون هنوز

   کنم کاری چ دونستمینم که شدمیم یعصب اونقدر افتادم یم بابا حرف ادی یوقت یول

   نبود یدختر نیهمچ ایم یک

  کنهینم باهام یکار اون نه

  هیالک  همش بابا یحرفا

  خونه تو میبر گفت و زد صدام و اومد یگل که بودم فکر تو

  اونجا برگردم خواستمینم اصال

   گشتمیم بر دیبا که بود یطور طیشرا یول

  بود خواب خواب   بغلم تو ایم یک

  اتاقش تو برم گفت و سمتم اومد بابا که تو رفتم

  حرف همون دوباره

   متنفر متنفرم ازش

  بابا اتاق تو نییپا رفتم و تخت یرو گذاشتم رو ایمیک و رفتم

 

شده؟ یچ+  

 

.ادیم خوشش زنت از برادرت-  

 

  ادیم خوشش همه از یعوض وان  یک اون+

 

  بود شده  مشت دستام و بودم شده یعصب

 



؟ یچ باشه شهال مثل هم ایمیک نیا اگه-  

 

   دارن فرق هم با اونا ستین.ستین+

 

   یشناسیم برادرتو که تو باشه زنت به حواست خالصه-

 

  رونیب اومدم و زدم موهام به یچنگ  یلصب

   شدمیم یعصب جنون تا کرد بهم وانی ک با شهال که یانتیخ یاداوری با

  کنهینم  اونکارو ایمیک یول

.......... مطمئنم من  

 

《ایم یک》  

 

   شدم پا خواب از اومد یم  که یآهنگ  دیشد یصدا  با صبح

  داشت درد  یلیخ دلم

   اومد لبم رو یلبخند  که دمید کنارم رو کامران

  کرد شکار لبخندمو و کرد باز چشاشو کامرانم لحظه همون

   دمیچیپ خودم به درد  از و گرفت درد دلم که بگم یزیچ تمیخوا

 

!!!!!!!!!! ؟؟؟؟یخوب ایمیک شده یچ+  

 

.نشده یزیچ......نَ .....نه-  

 

.ایگیم دروغ یدار ی؟انگاریمطمئن+  

 

   دارم  درد  دل کمی.......خب......عه-

 

   نجایا ادیب اون بگم تونمیم اونجا یبر ینخوا اگه دکتر؟ میبر+

 

  خوبم نه نه-



 

؟ یمطمئن+  

 

. یکن خبر دکتر گم یم بهت خودم نشدم خوب اگه  و دردش شد ادیز وقت هر آره-  

 

   زدم صورتم  و دست به  یاب و پاشدم جا از

  نییپا رفتم و دمیپوش یا ساده لباس  

ه؟ یچ یبرا بساط و بند نیا دمیپرس و ششیپ رفتم دمید رو کامران مامان یوقت  

   گفت و دیکش شکمم  رو وار نوازش تشوید که

.مامانبزرگه ز  یعز یبرا  

  کنم ناراحتشون قراره و کردم شاد دلشونو یالک  که اومد بدم  خودم از لحظه هی

نداشتم هم ی ا گهید ی چاره خب یول  

   باال سمت کردم حرکت و گفتم یا باشه

  شد زیخ مین کامرانم که نشستم تخت ی رو و شدم اتاق وارد

 

دهل؟  و ساز نیا هیچ برا خب+  

 

️♀�🨂�ما ی  الیخ ی بچه-  

 

��داره دوسش  مامانبزرگش زممممممممیعز+  

 

. مرده بچه میبگ  شنیم ناراحت چقدر یدونیم نگو ینطوریا عه-  

 

  نباش نگران ندارن احساس اونا+

  شهیم شروع گهید ساعت هی تا  یمهمون شو حاضر برو حاالم

 

.باشه-  

 

   شد بلند آخم و دیکش  یوحشتناک ریت دلم دوباره

   دارم  درد  شم ضیمر بخوام یوقت که بود گفته بهم مامان



   باشه حد نیا در کردمینم فکر یول

  شتریب دردش و بود بارمم نیاول خب

  بگم کامران به دمیکش یم خجالت

   گفتمیم بهش اگ بود زشت یلیخ واقعا

   آوردم نبات ییچا وانیل تا دو  رفتم و دادم جلوه خوب خودمو

  دادینم جوابمو زدمیم صداش یچ هر

   بودم شده یعصب

  دادینم  منو جواب اما بود دارمیب و بود دهیکش دراز

 

. ها نداره یخوب عاقبت یند جواب کامران+  

 

��؟یکنیم قهر ؟یکنی م کاریچ مثال چه من به-  

 

�😂�.خشتکش تو  ختمیر و برداشتم وییچا وانیل  

   شد دور  ازم کردن  اوف اوف با شد پا

.یروان زدیم داد اون و دمیخندیم من  

  لباس دست هی منم و حموم تو رفت

  رونیب اومدم و رختکن تو کردم زونیآو و برداشتم بپوشم بود قرار خودم که یلباس ست  

  دنیپوش کردم شروع و برداشتم خوشگلمو یلباسا خودمم

  رونیب اومد حموم از کامران  که کردمیم شیآرا داشتم

   شدم خوشگل یلیخ گفت و زد یسوت

  بودم کرده حس هامو گونه انداختن گل

   شدم نگاهش محو ناخداگاه هوی

  اومدم  خودم به کامران ی خنده با که

 

�😂�ها یخوریم منو یدار+  

 

!!!! کامراننننننننننننننننننننننننن-  

 

�😊�نباش نگران توام مال من باشه بابا باشه+  



 

! کامران... عه-  

 

��گمی نم یزیچ باشه+  

 

   هیچ ی برا دردم  دل بگم و کنار بزارم خجالتو خواستم

   شدنیم متوجه همه و رفتیم آبرومون شدمی م ضیمر  یمهمون تو اگه چون

   کردم وا زبون باالخره خودم با رفتن کلنجار یکل با

 

!کامران+  

 

جانم؟-  

 

........ بار ن یاول یبرا.......قراره....من.........راستش........خب+  

 

  هستن  ما منتظر نییپا گفت که یا مهیند و اومد  که یزدن در یصدا با

  دمیکش یهوف

  گفتمیم کامران به نویا دیبا یچطور من گرنه و اومد شکر رو خدا

  رفت که مهیند

دیپرس و اومد کامران  

 

.میبر دیبا که بگو دلم زیعز بگو خب+  

 

.گمی م بعدا یچیه-  

 

. یراحت طور هر باشه+  

 

  نییپا میرفت هم با و شدم پا

   گذاستن احترام و شدن پا همه ما ورود با

  کردن  یسخنران کرد شروع کامران مادر که میستادیا سالن وسط



   داد منو یالک  یباردار خبر آخر در و

   گرفت دستمو کامرانم

  سالم از بعد تر جلو میرفت باهم و

   کیکوچ صحبت هی و نایا و

   کاشت میشونیپ رو یا بوسه و خودش سمت برگردوند منو

  نبود من فکر  به اصال یروان ی پسره

   شدم  آب خجالت از

   مینشست و میرفت هم با و زدم یلبخند اجبار سر از

......... سمتش رفت اخم و اکراه با کامران که  زد  صداش کامران یبابا هوی  

   زدن حرف کرد شروع و  سمتم اومد مهال کامرام رفتن با

   خودیب و یالک  یحرفا

 

   یتیرع و بخت بد دختر   هی تو+

 

. یبخر پول با ویچ همه یتونیم  یکنیم فکر که یپولدار دختر هی هم تو-  

 

  خوشبختم چقدر من نیبب بده پول مگه خب+

 

   خانوم مهال هیبدبخت و حقارت ته نیا اتفاقا-

  دیخر پول با عشقم شهیم یکنیم فکر ک یصیحر اونقدر  آخه ستین افتخار باعث بودن پولدار

 

   یدار نفس به اعتماد نقدریا چرا تو+

 

   ستین نطوریا اصال نه-

.دارم نفس به اعتماد من یکنیم فکر نیهم واسه ینیب یم دیتحد هی منو چون  

 

آخه؟  اومده خوشش تو هیچ از کامران+  

 

��نبودنم یپسر هر با-  

 



   رفت و دیکش یپوف حرفم نیا با

  بردمیم لذت باهاش دعوا تو واقعا

  تر دیشد دلم درد و بود سده تشنم

   شد حلقه دورم یک ی یدستا که رمیبگ یدنینوش هی برم خواستم

   دمید کامرانو که برگشتم

   نداد اجازه که شم  جدا ازش خواستم

 

�😐�زشته یکنیم کاریچ کامران یوا+  

 

  نکهیا مثل یزنم گرفتما دستتو خوبه کنمی م کاریچ مگه نه-

 

لطفا نکن کشمیم خجالت من+  

 

  کنمیم ولت یکن قبول  اگه داره شرط هی-

 

کنم؟ کاریچ قبول باشه باشه+  

 

  میبرقص باهم وسط میبر-

 

   رقصم عاشق   من جون آخ+

 

  خوب چه-

 

   دنیرقص میکرد شروع و وسط میرفت

   شدم ضیمر کردم احساس که بود آهنگ یآخرا

   کردم نگاه کامران یچشا تو ترس با

  شد تموم آهنگ که

 دونستمینم من یول کردیم  نگاهم مشکوک کامران اتاق تو باال رفتم لباسام کردن چک ی  بهونه به من و کنار میرفت باهم

   کنم کاریچ

  بود شده لک کمی لباسم



  دمیپوش یشلوار و شرتیت و کردم عوضش یا خونه تو لباس با

  کنم کاری چ دونستمینم و نداشتم یا لهیوس

   بودم کرده هول و بود گرفته میگر

   کنم کاری چ دونستمینم

   زدن زار کردم شروع و دمیکش دراز تخت رو دیچی پیم کمرم و دل تو که ی درد از

   کنم صدا کامرانو رونویب برم تونستمی نم

   بود نییپا میگوش چون بدم امیپ تونستمی نم ممی گوش با

  ی دکمه دوتا که وانیک دنید با اما برگشتم باشه کامران نکهیا  یبرا یخوشحال با دمید وی کی ی هیسا هوی که بودم اتاق تو

   کردم قفل نداشت یخوب  تیوضع و بود  باز رهنشیپ

دم یلرز خودم به ترس از و  

 

《کامران》  

 

  بودم ایمیک نگران یلیخ

   گفتی نم بهم یزیچ اما بده حالش بود معلوم و دی چ یپیم شکمش و دل به  صبح از

   بود اعصابم رو یلیخ بابا

   باشه وانیک به حواسم گفتی م بهم

  بود وانیک به حواسم همش چشم با

   بود ایمیک نگران و بود ینطوری هم هم بابا من تنها نه

  کنه چک لباسشو و شیارا تا رفت ایم یک

  زد بشیغ وانمیک هیثان  چند تو

  سمتم اومد که کردم نگاه بابا به نگران

   اتاق سمت میرفت مهمونا کردن رد از بعد

   شدم مواجه ایم یک ونیگر چشاش و وانیک عه  یخنث ی افهیق متوجه  که کردم باز اتاقو درو شدت با

   نشستم کنارش و گرفتم آغوش تو اونو و ششیپ رفتم

  کرد جواب مغزم ایمیک ی دهیپر رنگ و یپ در یپ یها هیگر و تخت رو خون   لکه دنید با اما

   کنم کاری چ دونستمینم

   شه من هیزندگ زن  بود قرار که یدختر واقعا یعنی

   شده؟ زنداداشم  االن

........... دیرسی نم مغزم به  خون و کردم یقاط  



  بود گرفته چشممو یجلو خون و کنمیم کاریچ دارم دونستمینم

  بود  کرده انتیخ بهم وانیک با هم یعوض یشهال اون

  ایم یک حاالم

  شنیم فلک نباش  نگران گفتیم  دیتحد با بابا

  بود خودش یکار کتک فکر به طمیشدا نیا تو هع

وگفتم زدم یبلند  داد بودم ستادهیا که یهمونطور  

 

رررررررووووووووننننننننننننننن یب نیبر+  

ععععععععععععععععععع ییییییییسررررررر  

 

   برن خواستن کامران و بابا حرفم نیا با

   زدم صدا وانویک که

   کردم صورتش حواله یمحکم مشت سرش برگردوندن با

  یشی م مونی پش گفت تمام ییرو پر با  و کرد پاک دماغشو رو خون و  کرد بلند بود شده کج که سرشو

  لگد و مشت یها ضربه ریز بردمش و شده یحرص شتریب حرفش نیا با

   کردیم میعصب صداش و کردی م هیگر ایم یک

  ادیز یلیخ

  یب وان  یک اون اومدن خدمتکارا از دوتا رونیب رفت بابا و کردم ولش بود افتاده سرفه به و بود شده حالیب ک یزمان

بستن درو و  رفتن و کردن جمع زویچ همه  

  بودم شده قرمز که بودم یعصب اونقدر

   کنمی م کاریچ دونستمینم که داشتم حرص اونقدر و

  خورد یفیخف تکون دمیکش که یداد با و ایم یک سمت رفتم

 

؟؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییش اون زن یتونست ها؟؟؟؟چطور چطورررررررررررررررررررررر؟؟؟+  

 

  بده حیتوض  خواستیم دهیبر دهیبر و زار با

 

   کامران نشد یزیچ......یزیچ خدا  به.....به.....ب-

 

  شد یچ دمینفهم و شدم یروان خون لکه ی دوباره دنید با عقب دیکش خودشو که تخت سمت رفتم و گفتم ییشو خفه



 

《ایم یک》  

 

  بگم بهش رو هیقض هام هیگر نیب کردمیم یسع یه

  خواستمیم حیتوض اجازه ازش و زدمیم دل  دل

  بود شده  متورم گردنش رگ و بود شده وحشتناک ی بد یلیخ طرز به و بود ها وونهید نیع  اون یول

  هیعصب یلیخ بود معلوم

  بودم دهیترس ازش

  کرد ساکتم زد  که یداد  با که بگم یزیچ خواستم آرکم آروم

 

  تو مثل قیدق بود خائن میعوض یشهال اون!!همتوننننننن دیهم  نیع همتون شو خفه!شو خفه+

 

  بودم دهیترس واقعا و بود شده ترسناک یلیخ

خدااااااااااااااااا  تورو کامران خدااااااا به نشده یزیچ کن باور کامران نه نه  

 

  شدم یک عاشق بگو احمقو منه+

 

  نیبب  کامران بگم بهت بزار خدااااا تورو کامران نه

  دیپر  سرم از  زیچ همه خون حس و خوردم که یمحکم هیدهن تو با

  فاصله  و کرد اون که یکار با و نتونستم بزنم پسش خواستمیم و زدمیداددم یچ هر من و و ومدیم تر کینزد لحظه هر

  شکست رو نمونیب ی

.بستم چشامو درد با و بود کامران نیخشمگ  ی چهره دمید که یزیچ تنها درد از  

....... بود یاه یس بود جلوم که یزیچ تنها و  

《کامران》   

 

  انداختم جون یب یایم یک به ینگاه

کردم  کاریچ من خدا یوا  

   بودم یعوض یلیخ

  ادیز یلیخ

  کرد انتیخ بهم اون یول



  رونیب زدم  خونه از دلهره و ینگران با

  دمیخر گاری س پاکت هی

   بکشم گاری س خواستمیم کرد  انتیخ بهم شهال که شیپ دوسال از  بعد که بود یبار نیاول نیا

  رفت و بود خائن اونم

  خورهیم بهم همشون از حالم

  کرد انتیخ بهم هم ایم یک. ایمیک هووووففف............از هم و شهال اون از هم

   شه کی نزد  بهش وانیک زاشتیم  دینبا

   زدم فندک و لبم کنج گذاشتم گارویس

  چشمم یجلو اومد یم افشیق پک هر با

کرد؟ نکارویا باهام که داشت یچ یلعنت اون  اخه اوف  

  خوامشیم و سوزهیم براش دلم هنوزم

   کنمی م کاریچ دارم دونستمینم و بود خورد شدت به اعصابم

  شد صورتم  رو روون بارون یها قطره

زد یم زار  حالم به آسمونم که بودم بخت بد اونقدر  

   بودن شده ی قاط اشکام با بارون یها قطره

  داشت یزیخونر دستم و شدیم ها سنگ و درختا حواله مشتام

.... نبود شتریب قلبم درد از یول  

رفتمیم راه بود وقت یلیخ  

   بودم داغون  یلیخ

  کنه جذبم بود تونسته ک بود یدختر نیاول  ایمیک شهال از بعد ادیز یلیخ

   من چرا آخه ایخدا

  بود داداشم زن اصل در االن اون

   اووووففففففففف

  اووووووفففففففففففففففففففففففف

اااااااااا یم یک  

   داشت فرق یلعنت ی دختره اون

   داشت فرق همه با

  شدم پا

   بودن شده یخون دستام که بودم ده یکوب مشت جا همه به یاونقدر

  نبود مهم اصال یول



  زدم موهام به یچنگ 

چندم چند خودم با دونستمینم  

   کنم کاریچ دیبا دونستمینم و بود داده ارور مغزم

   خونه سمت کردم حرکت

   شم جدا ازش دیبا

 

                           *** 

 

  گرفت جلومو بابا شدم  که عمارت وارد

 

؟یبود کجا+  

 

براتون؟ مهمه چه؟ شما به-  

 

.بزن حرف درست پدرت با+  

 

؟ یچ نخوام اگه-  

 

  گفتم شدم دیکل یدندونا ریز و گرفتمش هوا تو که کرد بلند دستشو

 

  یکن بلند روم دست که  ستمین تیعوض پسره اون من+

 

   گفت و دیکش دستشو

 

   کرده کاریچ زنت ک یدونیم-

 

   من زن نه کرده تو ی  عوض پسر+

 

   شه فلک دیبا  زنت-

 



   شدم  دور  ازش و زدم بهش یا شونه

   بزارم دلم یکجا نویا اوووفففف

  کنن فلک رو ایمیک بود قرار

   بخوره  کتک روستا وسط که نداشت تحملشو اون نه

   کردمیم کاریچ دیبا من اوف

  یبخور کتک قراره که گفتمی م بهش خودم

   نبود یا چاره یول

   شده مچاله تخت ی  گوشه هی دمید که اتاق تو رفتم

   ه یقض دادن  حیتوض کردم شروع و نشستم بهش پشت

د یچرخیم دهنم تو زور به کلمات  

  بگم تونستم یسخت یکل از بعد باالخره

  هیهمونطور هنوزم دمید که برگشتم

   نداد  جواب که زدم صداش

   شدم اطرافش یخونا متوجه که  برداشتم روشو ی مالفه و رفتم

   دادیم جون  جلوم داشت جون یب و بود شده غرق تخت رو یخونا تو ایم یک

............ ترس با  

  نیماش سمت رفتم و کردم بلندش ترس با

  بودم دهیترس یلیخ

بودم کرده یباز دختر هی یزندگ با رسما  

  عقب یصندل گذاشتمش

مارستان یب سمت کردم حرکت و شدم سوار خودمم و  

بود شده بلند ها راه ی همه یانگار  

  رفتمیم نور سرعت به

  تو رفتم باعجله و کردم بغل رو ایمیک و دمیرس قهیدق چند از بعد

  نگفتم یزیچ که شده یچ دیپرس و اومد پرستار هی رفتم یوقت

  گفتمیم یچ دیبا

  کردم تجاوز بهش گفتمیم

  فرهنگ خانم

   عمل اتاق ببرنش داد دستور ایمیک دنید با و اومد عیسر مونی خونوادگ دکتر

زنده ای رونیب ادیب مرده قراره دونستمینم که بودم ییایمی ک منتظر نگران من و عمل اتاق بدرن اونو  



 

                         * 

 

   بودم منتظر اتاق در پشت که شدیم یدوساعت

  دادنیم استرس بهم و تو رفتنیم و رونیب اومدن یم پرستارا

  رونیب اومد فرهنگ خانوم هوی که بودم نشسته

  گفتم و شدم کینزد بهش

 

حالش؟  خوبه دکتر شد یچ+  

 

.بگم بهتون چطور دونمینم راستش.........خب-  

 

شده؟  یچ مگه......م ......م+  

 

......... راستش خب-  

 

.....دکتر گههههههید بگو+  

 

  بوده ضیمر همسرتون داد نشون شیآزما ک یاونطور شدیم انجام یودیپر دوران تو رابطش نیاول دینبا -

 

  دیمطمئن  شما یوا یا+

 

.بله-  

 

   بودم کرده یغلط  چه من یوا

.........  به و تمینش یصندل رو ناباور  

  که نشستم یصندل رو ناباور

چشمم جلو اومد نشده یزیچ گفتی م که ایم یک التماس ی لحظه  اون  

بودم؟  کرده یغلط چه من  

  کردمیم  کاریچ دیبا حاال



   دونمیم ویچ همه  که دادمیم  حیتوض بهش چطور

   شه فلک قرار من حماقت  بخاطر گفتمیم  بهش دیبا چطور

  کنم تصور برادرم کنار رو ایمیک بودم تونسته که بودم احمق چقدر  من آخه

   سوختیم چشام

  زهیبر اشکام ک بود االن

   رفتن راه کردم شروع سست یقدما با و شدم پا

  کنه ترکم و بندازه تف صورتم تو اومدنش هوش به از بعد که کردم تصور رو ایمیک لحظه هی

   داشت حقم

  کنهیم که ترکم هه

   اوووووووفففففففففففففففففففف

   بود ختهیر بهم یلیخ اعصابم

   شدم دور مارستانیب از و زدم موهام تو یچنگ 

  دونستمینم مقصدو خودم یحت و رفتمیم فقط

  میبود اومده ایمی ک با اونشب که ییجا  همون به دمیرس تا رفتم اونقدر

   رودخانه دنید با

  نبود مهم یول شه مور مور بدنم کل بود شده باعث و بود سرد یلیخ آب توش دمیپر عیسر

   کردن شنا حرص با کردم شروع نبود مهم اصال

   زدمیم داد و  آوردم یم فرود آب تو  مشتامو

  کردمیم یخال آب تو حرصمو

  بود گرفته کس همه و زیچ همه از  دلم

   کنم نگاه ا یمی ک یچشا تو دوباره شدینم رم

  رفتمیم دیبا اره

  باشم ششیپ بازم دینبا

  متجاوزم هی من

.متجاوز هی  

   شدم نیماش سوار  و ردنیب اومدم اب از

   نبودنشو کنم تحمل تونستمیم اگه البته دمیدیم  رو ایمی ک دینبا گهید

  نهی بب منو اون زاشتمیم دینبا البته

  بکشه درد  شدم باعث من

  بره مرگ حد تا و



نهی بب  منو خوادینم گهید اونم مسلما  

   شدم شهر یراه  و شدم خارج روستا از

   گرفتم شیپ در رو جاده راه

.......برم ایمیک با قراره روز هی کردمیم فکر که یراه  

  بودم راه تو که شدیم یساعت چهار سه

  دمیرس باالخره و

   کنه حاضر نامه گذر و زایو برام تر عیسر یچ هر که گفتم و میپا و خوب یقایرف از یک ی ریام به زدم زنگ

  گرفتم اتاق هی خونه مسافر هی یتو و رفتم

   موندم اونجا رو شب

   گرفتم ممویتصم یول بودم ایمیک نگران یلیخ

  شمینم یآفتاب جلوش گهید من

  منم مشکالتش تمام باعث

  کرد دارمیب درونم یصدا هوی یول بشنوم صداشو تا بزنم زنگ خواستم و برداشتم تلفنو بودم تنگش دل واقعا یول

《متجاوز هیاحمق، یمتجاوز هی تو》  

  برد خوابم و شد نیسنگ  پلکام که زدم کنار سرمو شوم افکار

 

                             * 

 

  شدم پا خواب  از میگوش آالرم یصدا  با صبح

   ختیر بهم اعصابم  و افتادم ایم یک ادی دوباره

  منم مقصرش کنن فلکش اگه

  خورد زنگ میگوش ک کردمیم فکر داشتم

  بود ریام

  گرفته رو هیترک طیبل گهید روز سه یبرا و آمادست لیوسا گفت ک دادم جواب

  بود گهید  روز سه یبرا پرواز نیعتریسر نکهیا مثل

کردم قطع تلفنو و گفتم یا باشه  

   خواستیم رو ایمیک دلم و بودم نگران یلیخ

  دمیترس یم باهاش شدن رو روبه از یحت یول

   شه  فدا گناه یب یایمیک بودم باعثش من که یغلط یبرا دادمیم اجازه دینبا

بگه بهم روزش و حال از و کنه بشیتعق و باشه ایمیک دنبال که  سپردم ها بچه از یک ی به  



   بودم مراد پسره اون خبر منتظر و بودم نشسته

  خونه  برتشیم  و کننیم مرخصش فعال که داد امیپ ساعت مین از بعد

  من به لعنت

  کردم نکارویا که من به لعنت

《ایم یک》  

 

   کردم باز مارستانیب تو درد با چشامو یوقت

  کرده کار یچ باهام که نبود مهم برام اصال بودم نفر هی دنید منتظر فقط

  بخورم تکون دینبا گفتیم دکتر و کردیم درد  یجور بد دلم ریز

  دادمیم حیتوض براش و میدیم کامرانو دیبا من یول

  بفهمه قتوی حق دیبا که نهیا مهم کنهیم یفکر چه داره االن اون ستین مهم

  باخته دل بهش من ک بود نیا مهم

��بودم  

کنم   انکار نویا تونستمی نم و  

  نداشتم یارتباط برادرش با و  اونم زن من بدونه که بود نیا مهم گرفته مویدخترونگ نبود مهم

  نجامیا شهیم یساعت ۶.۷ گفت دکتر و بودم منتظر

نشد که نشد داشیپ اون و گذشتیم ها قهیدق و ها هیثان  

*** 

 

  بود ومدهین اون و بود گذشته ساعت هی

  ختمیریم اشک و بودم در به رهیخ

  نبود خودم دست  و کنم کنترل اشکامو تونستمی نم

   زدن در که بودم  منتظرش

. تو ایب  گفتم  و زدم لبخند ونیگر یچشا با و کردم پاک اشکامو یخوشحال با  

   تو اومد و شد باز در

��نبود کامران اما  

   نهی نب مویحجاب یب تا روم دمیکش رو  مالفه که کینزد اومد یمرد هی

  ادیب ستین قرار کامران و اومده کامران طرف از گفت

   خوردم یبد  حال ضد و شد  بد یلیخ حالم

  شد خشک لبخندم  و شدن ریسراز اشکام



   بود شده اضافه بهش نمیا و داشتم درد یلیخ

   بود داده ارور مغزم و کنم کاری چ دیبا دونستمینم

   نزدم دم من و بود گرفته رو میدخترونگ  اون

  رفت و کرد  ولم طیشرا نیا تو بازم یول

  نهی بب منو خوادینم و عمارت رفته حتما

  بفهمه قتویحق دیبا اون یول

  کنم آروم خودمو تونستمینم هق هق بودم کرده  شروع و بود دهیترک بغضم

  تخت تو کردم مچاله خودمو که  تر کینزد اومد دونستمینم اسمشو یحت که مرده همون

  برام کابوس بودن شده مردا واقعا

   مامان بهت لعنت

   بهت لعنت

   بخشمتینم  چوقتیه

  کنمینم  حاللت چوقتیه

   فیکث یایدن نیا تو یاورد منو ک بهت لعنت

 

  یم خوردن نون از منو  ارباب نیش ناراحت اگه نینکن  یتاب یب خدا تورو خانوم کنم؟ خبر دکتر شده؟ تونی زیچ خانوم+

. اندازه  

 

   دادم  سر یبلند خنده یاشک  یچشا با

   شد اون توجه جلب باعث که یا خنده

  گفتم درآرم حرص و یحرص  یها خنده نیب  دهیبر دهیبر

 

 مرگ باعث که یاون ای ؟یگ یم همونو آره کرده؟ ول نجایا زنشو که یرتیغ  یب اون ؟یگیم اربابو کدوم��!ارباب؟.هه-

 بهت چقدر ها؟ دنیخر چند رو تو ؟یزنیم حرف ارباب کدوم از  یدار کنه؟یم گم گورشو یواشک ی و شهیم آدم روح

  اد؟یم ناموسش سر یچ ستین ممه واسش  اصال که یگ ی م رو ارباب همون من؟  دنبال یایب ک دادن

 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟ 

؟یگ ی م اربابو کدوم یدار  

؟ینی بیم یدار  آره ؟ینیب یم منو روز و حال  

   سال۱۵.ها سالمه ۱۵ من

؟؟؟؟؟ یییییییییفهمی م دمیکش یسخت ماه چند  نیا تو ساله ۵۰  زن  هی قد یول  

. سال ۱۵ سالمه  ۱۵  

. بگو گه؟ید بده جواب ؟هان؟یکردی م کاریچ کردی م  نکارویا خواهرت با یک ی اگه  



 برات بابات یها نوچه دست یدادیم آشغال  هی نیع اونو  ای یدیرس یم شوهرشو حساب یرفتیم ؟یکردی م کاری چ بگو

هاااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟¿¿¿¿¿¿¿  ارنش؟یب  

گهههههههههههههههید بزن حرف یالل مگه  

 

   بودم اورده زبون به  رو بود دلم  تو که یحرف وهر  نبود خودم دست اعصابم کنترل

   بود کرده سکوت تاسف با و نییپا سر با پسره اون

.خندهیم من ریتقد به داره حتما.هه  

 

.رونیب برو-  

 

...... خانوم یول+  

 

 قبرستون ببره  منو ادیب  که  داشتم ییآقا یشوهر هی دیبا االن  بودم خانوم اگه من چون خانوم نگو منم به رونیب برو لطفا-

. هیچ هیقض  دونهینم یحت که نوچه هی نه  

 

   شد روون اشکام و چشام رو گذاشتم رو ساعدم و کرد ترک اتاقو نییپا سر با

   مامان بهت لعنت

بار هزاررررررر  یروز فرستمیم لعنت برات بار هزار یروز  

  بشنون هقامو هق یصدا خواستمینم

  زدمیم  زار خفه و زدمیم گاز رو مالفه

  ما ریتقد و نوشت سر ی برگه نمیا آخ آخ

شد؟  ینطوریا که شدیچ واقعا  

  شدم پا

  دمیدیم تار جلومو اشکام خاطر به و بود کرده پف چشام ریز

  کنه خبر دکترو که گفتم و زدم صدا  پرستارو و خوردم آب کمی

  کرد یمعرف خودشو و اومد دکتر

   فرهنگ اسم به خوشگل و خوب نسبتا خانوم هی

  بود نایا کامران هیخونوادگ دکتر که

   که خونه برم تونمیم دمیپرس ازش

  ششیپ امی ب نهیمعا یبرا بار چند دیبا  گفت

   شدم ام یخونگ  لباس متوجه که ردنیب برم خواستم بودم داشته نگه دلمو ریز که یهمونطور و گفتم یا باشه



   تخت رو دمیکش دراز دوباره که داشتم درد اونقدر و رفتم

   زدن در که نگذشت یا قهیدق چند

  گفت که یا هللا ای یصدا با بود پسره همون

   مالفه ریز رفتم عیسر

  آورد یمشک  چادر هی و جلو اومد

 

   خانوم دادن آقا نویا+

 

.هیگور کدوم خودش؟ کجاست االن.کرده خودیب آقا-  

.یهست یک دونمینم و دونمینم اسمتم یحت که جوون پسر نیبب  

 

.خانوم هستم مراد+  

 

  بزنم حرف باهاش دیبا من.کجاست کامران بگو لطفا  خدااااااااااااااا تورو مراد آقا-

  بدم حیتوض ویزیچ هی دیبا

. خداااااااااااااااااااا  تورو کنمی م التماست  

 

   نجامیا من ک نهی هم یبرا و شماست فکر به هست که کجا هر ارباب نی بدون  نویا هیچ التماس خانوم نه-

  هستن کجا آقا دونمینم  من.نینکن  تیاذ خودتونو لطفا

 

...... ؟ی کنیم قبول بکنم ازت یخواهش  ه ی اگه ستن؟؟؟؟ین آقا یچ یعنی-  

. دییبفرما  حتما خانوم بله+  

 

؟ ی بد نشون آقاتون به و کنم ضبط  صدا هی من شهیم-  

 

  رسه ینم آقا دست به  یول باشه نی کن ضبط  صدارو نیبخوا اگه+

 

  یبد نشون  بهش یبتون دیشا ریبگ  تو-

 

  کنمیم ضبط من دییبفرما  خانوم باشه+



 

  کردم شروع خجالت با

   کردم شروع نیهم خاطر به ردنیب بره بخوام ازش شدینم روم

 

....... که بود افتاده یاتفاق هی من یبرا ستین یدیفهم تو ک یاونطور نیبب کامران-  

  بدم حشیتوض االن تونمینم که

   بوده یچ منظورم دیفهم ک یانگار مراد پسره اون حرفم نیا با

  رونیب رفت و و اتاق ته یصندل رو گذاشت  شویگوش

  بگم حرفامو  تونستمیم تر راحت حاال

  جام  سر نشستم دوباره و شد بلند نهادم از آه خوردم تکون ک نیهم اما بردارم ویگوش و برم خواستم

   زدن  حرف کردم شروع

 

....... کامران نیبب  

   بگم بهت دمیکشیم خجالت و بشم ضیمر بود قرار من خب

  شد کنسل  دوباره و اتاق تو اومو مهیند اون که بگم بهت خواستم راستش

  اومده تو طرف از گهیم و نجایا یاومد یپسر هی

   بهیعج یلیخ

   مینی بب همو گهید ساعت چند تا قراره دونمیم

عمارت؟  یرفت ویکرد ولم االن و یکنیم تمیاذ  چرا من برا ینگران و ناراحت واقعا تو اگه یول  

  مینداشت هم با یارتباط  چیه داداشت منو خدا به

   کامران توام زن من

  زنتم

  ایم یک

   تو یایم یک

  بود شده هق هق  به لیتبد و اومد ینم بند اشکام

   نداشتم یارتباط داداشت با من که بگه بهت و کنه قیتصد حرفامو تا امیب هم دکتر  باهات حاضرم من کامران

  گمیم راست خدا به کامران

خورمیم قسم  یبخوا که یچ هر به  

  کنمیم یبگ  ک یکار هر

  گرفت  شدت میگر و بدم ادامه نتونستم



   زدن هق  هق دل  ته از کردم شروع و تخت رو دیسف ی مالفه ریز رفتم

ُرمو ک همونطور کنارمو اومد پرستار   کردی م چک س 

  دیپرس

 

آورده؟ سرت رو بال نیا شوهرت+  

 

  نبود یعمد-

 

؟یدار دوستش+  

 

  دونمینم -

 

. یدار دوسش یانگار هیطور هی ک حرفات+  

 

   دیشا..........خب-

 

داره؟ دوستت اونم+  

 

.آره-  

 

ست؟ ین شتیپ االن چرا داره دوستت اگه+  

 

  ادیم وگرنه ناراحته-

 

   زدم لبخند خودم ب ونیگر یچشا با و مالفه ریز رفتم دوباره

   ادیم وگرنه ناراحته هه

شمی نم یخوب یدروغگو اصال من 🥺 

《کامران》  

 

  بشنوم صداشو من تا  ایمیک  شیپ بره که گفتم و زدم زنگ مراد به



  یگوش پشت از داشتم من و من به برسونه حرفاشو که کردیم مرادو التماس داشت ایم یک

  دمیشن یم

  نبود تحمل قابل  ک بود دردناک اونقدر حرفاش

  زیم  رو گذاشتم ویگوش و  کریاسپ  رو گذاشتم رو صداش

  نییپا خوردم سر و نتیکاب به دادم موی تک 

   کنم کاری چ دیبا دونستمینم

  کردی م وونمید داشت صداش

!!!!!!!!!!!!! من  

  کردمیم هیگر داشتم یگندگ نیا به مرد من

  نشد که نشد یول کنم جور و جمع خودمو خواستمیم یه

  بود شده دهیکش شیآت به قلبم

  کردم قطع ویگوش

بودم رتیغ یب من گفتیم راست  

  کردم ول زنمو که بودم پست من

  بود من یایمیک اون

. من زن آره  

   افتادم مدرسه تو مونییآشنا روز نیاول ادی

  گفتم و زدم یجون کم لبخند

 

کامران یداد  عذابش هم  موقع اون هه》  

《نداره بخشش یجا کارت متجاوز و رتیغ  یب و پست هی یمتجاوز هی تو  

 

[  ایمیک]   

 

  دیپرس حالمو ازم و کرد جمع رو نایا و سوزن کمی  پرستاره

  نمی بب کامرانو و کنن مرخصم زودتر ی چ هر تا دادم جلوه خوب خودمو بودم بد نکهیا با

کردنش جواب سوال و نهیمعا از بعد و اومد دکتر  

  کردن مرخصم باالخره

گفت  دختره که رشیپذ رفتم  

 



؟ ییتو گنیم که باال خان ارباب زن+   

 

   بشه یچ قراره دونستمینم آخه کردم سکوت..........    -

 

زدن؟ کتکت یکرد کار یچ یستین اونا حد در یکن کار هر یپاپت توعه معلومه خب+  

 

  بود نییپا سرم و گفتمی نم یزیچ

  بدم بهش نداشتم یجواب واقعا

��بود؟ یگور کدوم ارباب االن پس بودم ارباب زن  من اگه  

.  کرد اونکارو باهام اون و بودم نکرده یکار  من شدن  روون چشام اشک  

  گفتمیم دیبا یچ

   دید خائن هی  منو شوهرم گفتمیم

 ادیب ک نوچه هی نه نمی بب  کامرانو مارستانی ب تو داشتم دوست بود گرفته دلم و نبود خودم دست بود شده بد یلیخ حالم

  دنبالم

 

  نجایا یکن حساب یخوایم یچجور یندار معلومه که پولم االن زهیریم  تمساح اشک یچجور نیبب رو دختره وا+

.... رو  

 

  نداشتم یپول گفتیم راست

........گفتن بهش که اومد پشتم از  گهید  مرد هی و مراد یصدا هوی  

  گفتن که اومد پشتم از  گهید  مرد هی و مراد یصدا هوی

 

.یاحمد خانوم+  

 

دکتر؟ بله-  

 

........ دیاخراج+  

 

دکتر؟؟؟؟؟؟  چرا!!!!!!!!!!!یییییییییییییچ-  

 

. دهید صالح نطوریا ارباب+  



  دیکن  جمع لتونویوسا لطفا

 

   بود مراد صورت رو کنکاشانه سمیخ نگاه

  حرفاشون بود یواقع نکهیا مثل یول

 

......... دکتر یآقا یول-  

 

   شد دور ازمون و دخترم باشه خداحافظت گفت و نییپا انداخت سرشو انسالیم مرد اون

   دادم دست از تعادلمو که زد بهم یمحکم ی تنه و  رونیب اومد زیم پشت از دختره

   شه  افتادنم از مانع تا چسبوندم زیم به دستمو ک فتمیب  بود کینزد و

   گفت و زد پرستاره یبازو به یچنگ  خشم با مراد

 

. نیبش+  

 

��!؟یچ-  

 

. بزن زانو خانوم یپاها جلو گفتم+  

 

کنم؟ میتعظ ی پاپت نیا جلو دیبا چرا اونوقت-  

 

........ بفهم دهنتو حرف+  

 

  دختره  به  داد و زد زنگ هی  شیگوش با

  دیپر یم و شدیم تر زرد رفته رفته پرستاره رنگ

  کردن دشیتحد بود معلوم

   زد زانو پاهام جلو و مراد به داد ترس و ینگران با  ویگوش

کفشم  رو گذاشت دستشو  

 

خانوم  دیببخش +  

 



  گفتیم یچ داشت نیا

!کنه؟یم یخواه عذر   ازم داره االن کردیم رمیتحق شیپ هیدوثان تا داشت که یاون  

کردم بلندش و دمیکش  پس پامو که  

  گفتم یدلخور با و نییپا انداختم سرمو

 

. یکن یخواه عذر دینبا +  

! چرا؟-  

 

  گفت و انداخت مراد به نگاه هی

 

خانوم؟  چرا........یعنی-  

 

×.×  بود درست حرفات تموم+  

 

   خوامیم معذرت واقعا من..........-

 

.نکن ی خواه عذر یالک  پس  قتهیحق باشه تلخ ک چقدرم هر+  

رونیب رفت و شد دور ازمون اجازه با ه ی با مراد بودن شده ریسراز اشکام  آره؟  نجام؟؟؟یا من چرا که یبدون یخوایم  

  رفته و کرده ولش تیوضع اون تو شوهرش که بدبخت دختر هی  سالم ۱۵ دختر هی من

  خوادشینم یکس که  چارهیب یپاپت هی

   رهیبم و بهش بزنه نیماش هی کنهیم دعا  ابونیخ تو رهیم یوقت که دختر هی

   هیچ داره نفر هی به  که یحس دونهینم که دختر هی

  دونهینم حسشو اسم یحت یفهمیم

  کردن ترکش همه ک یک ی

اربابم؟؟  زن چرا من یدونیم  

   رنینم یگرسنگ  از روستامون مردم چون

پرستار خانوم فروختن لباس هی نیع منو کنم صداش  مادر خوامینم که زن  اون با مادرم پسر دوست کدخدا  

   ستمین ارباب  زن من آره

  کنه اخراجت نداره حق یچک یه کارت سر برو هم تو ارزش یب یزا یچ هیبق مثل دیخر هی دمیخر هی

 



   گفتی نم یزیچ و  کردیم  نگاه بهم بهت با پرستاره

 

  شدیم باز همه شیپ دلم  ی سفره ناخواسته که بودم  شده بخت بد چقدر من نیبب

  وقت هی نفروشن هم تورو که یبخور یباش داشته نون خوامیم فقط ندارم تیکار نباش نگران هه

   اخراجه بود گفته بهش ک یناسالیم َمرد همون مارستانی ب سییر با صحبت از بعد و  شدم رد کنارش از حرفم نیا با

............ نکردن ردنیب رو دختره و کردم شیراض باالخره  

 

   دمید نیماش کنار رو مراد و رونیب رفتم

   کرد حرکت و شدم سوار

   بستم چشامو و شهیش به چسبوندم سرمو

   شم رو روبه کامران با قراره  االن که بودم ن یا نگران.کنم فکر یزیچ به خواستمینم

   کردمیم  نگاه روش تو یچطور

دادم؟یم حیتوض براش دیبا  

  شده پاک ش یگوش تو از گفت مراد که بود کمک هی شدم  ضبط یصدا اون

   بودم من نیزم  ی کره آدم نیتر بخت بد واقعا یول چرا دونمینم

  رونیب آورد هپروت از منو و شهیش به زد مراد که بودم فکر تو

   شدم خونه وارد حجالت و ینگران با

  نبود یکس سالن تو

  اتاقمون سمت کردم حرکت

  کردم  حرکت عتریسر و  کردم تند پا دمیرس  که ها پله به

  بگم  بهش قتویحق که رفتمیم زودتر

  در پشت دمیرس باالخره

  اتاق تو رفتم و نشوندم لبم رو یا یمصنوع لبخند و دمیکش ینفس

   نبود اتاق تو یچک یه یول نم یبب  کامرانو قراره کردمیم فکر

  گرفتن جاشو اشکام و شد خشک لبخندم

  داده دست بهم یبد ییتنها احساس

   دادم دست از کامرانو شهیهم یبرا یانگار که یبیعج ییتنها 

   دادمیم دیام  خودم به یالک 

 

《هیعصب حتما ایمی ک نباش نگران》  



 

  نییپا رفتم و کردم سر شالمو و دمیپوش و برداشتم کمد تو از یلباس و رفتم

  شوهرم منتظر هه کامران منتظر و بودم نشسته سالن تو

  شد سبز  راهم جلو جن نیع مهال هوی که

 

کرده؟  ولت ؟یشد شوهر یب شد یچ+  

 

   نداشتم بحث ی حوصله  اصال راستش سکوت فقط...........-

 

شهال شیپ رفته حتما نباش نگران+  

 

ه؟؟؟؟ یک شهال! شهال؟-  

 

کرد  هم ی کش خود شهال سر یحت اون کامرانه یزندگ هیلیل شهال مگه؟ یدونست ینم زمیعز  یوا یا  آ آ آ+  

 

مهال؟؟ نه مگه یگیم دروغ  یدار!!!!!!!!!  ؟یچ-  

 

. راسته کامال زمیعز نه+  

 

   زد صدام و اومد کامران یبابا بپرسم یزیچ ازش خواستم تا

 

!عروس+  

 

آقا؟  بله-  

 

. من اتاق ایب+  

 

  امیب گهید لحظه چند هی شهیم-

 

.فت یب راه عروس منتظرم االن+  



 

  باهام زنهیم حرف طور هی کس هر که تو یرفت کجا آخه  کامران آخ

  کردم ییخطا یانگار

   رفتم و افتادم راه سرش پشت

  نشستم کرد اشاره بهش که ی ا یصندل رو

  بگه حرفشو شدم منتظر و

  بست خی رگام تو خون لحظه ه ی و برد ماتم زد که یحرف با

  گفتیم یچ داشت نیا

.......... یعنی  

گفت؟یم یچ داشت نیا  

  بود دهیپر رنگم که بودم دهیترس یجور نم؟یبب  کامرانو گهید ستین قرار  شم؟ فلک قراره واقعا یعنی

  نییپا  بودم افتاده بلند یجا هی از یانگار و شد یخال پام ریز ایدن کل

بودم؟ کرده کاریچ مگه کردن؟یم فلکم دیبا چرا  

  بودم دهید رو چارهیب مرد هی شدن  فلک گهید بار هی خودم من

   بود نشده داوطلب چکسیه یول مردی نم اون بخوره کتک اون  یجا به شدیم داوطلب یکس اگه

   بودم نطوری هم منم

  بخوره کتک من یجا به و شه داوطلب  من یاومدبرا یم یک آخه

   دمید خودم یچشا با رو مرگ

   دمیلرزیم خودم به ترس از  و بود شده حس یب بدنم و تن

  اطیح سمت رفتم و رونیب اومدم اتاق از

  رونیب رفتیم داشت که دمید مرادو

   زدم صداش  داشتم ک ییصدا ی مونده ته با

 

.نرو ییجا ستایوا همونجا ستایوا+  

 

خانوم؟ شده یزیچ-  

 

   شده یزیچ که معلومه شده یزیچ آره+

   خدااااا  تورو ها؟ کجاست ستییر اون

  شمیم فلک فردا یفهمیم کنن فلکم نکرده گناه خاطر به قراره



کنن یشاد  شهال با  بده خبر ستییر به برو  

  

زدن   هق کردم شروع و نیزم افتادم  زانو دو رو  و ندادن امون پاهام  

 

خانوم؟ دیمطمئن شما!! ؟ییییییییییچ-  

 

.نه ای هست روستا تو االن بگو حداقل دهینم جواب  زنگام به کامران خدااا تورو+  

 

   ستنین  روستا تو شونیا خانوم نه-

 

   مراد شدن  دور بعدم و شدم مواجه نیماش یچرخا وحشتناک یصدا با که کردم بلند سرمو

  یشد تنها گهید حاال شدم پا بزور ناله با

   ایمی ک یشد تنها کامل

رفت هم بردیم  معشوقش و شوهرت واسه خبراتو ک یاون یحت  

  برسه دادت به ستین یچک یه گهید االن

 

                           * 

 

   زد  صدام مهال که باال رفتمیم ها پله  از داشتم

 

!ا؟یمی ک+  

 

. سمتش برگشتم  

 

.سوزهیم برات دلم!هه+  

 

   ستین  مهم-

 

   مرد کامران و تو ی بچه شدم خوشحال+

 



...... تاحاال اصال خودت......که یهست یکس تو-  

 

   نگفتم حرفمو ی  ادامه

 

.یکن ی غلط چه یخواستیم نمیبب  بگو+  

 

   شد خم چپ سمت به کامال سرم که زد گوشم تو یمحکم یلیس و جلوم اومد که گرفتم  شیپ اتاقو راه دوباره و برگشتم

کرد؟  بلند دست من رو شعوریب ی دختره کرد؟ کاریچ نیا  

  زدم گوشش تو یمحکم یلیس خودش نیع و برگشتم که بودم یعصب اونقدر

  اومد کامران یبابا لحظه همون که

 

؟یکرد  یغلط چه تو خبره؟ چه نجایا+  

 

   کرد زادتون خواهر که یغلط همون-

 

   نکن یدراز  زبون من واسه+

 

   نکردم یاشتباه کار من آخه-

 

.یکشیم فلک غروب تا کشهینم فردا به کن آماده خودتو+  

 

  گذاشت تنها شدیم  تر رنگ پر و رنگ پر چشاش تو یخوشحال برق ک  ییمهال با منو زدو حرفو نیا

   بود گرفته یلیخ دلم

اد؟ یب سرم بال نهمهیا دیبا چرا بودم ریحق چقدر من مگه  

دیلرزیم  بدنم کل که داشتم ترس اونقدر ی ول رفتم راه کمی و رونیب رفتم  

   شدم رفتن راه الیخیب

بودم شده ها مرده نیع و بود زده خی دستام  

   کرد غروب کم کم دی خورش که ختمیریم اشک  صدا ی ب و آروم داشتم و اتاق تو رفتم

  دنبالم انیب ک بود االنا

بودم  داده دست از فکرمو قدرت  واقعا کردم؟یم  کاریچ دیبا  



  دمیلرزیم دیب نیع فقط و

  نییپا برم که گفت و دنبالم اومد یناراحت با یگل

   دمیپوش لباسامو لرز و ترس با

. همه از یش راحت که ریبم ریبم گفتم خودم به  

....... نییپا رفتم  

افتادن  راه پشتش همه و کرد حرکت و زد یپوزخند دید منو که کامران  یبابا و و جلو رفتم یدردمند با  

روستا  وسط میدیرس و میرفت  

   بود تحمل قابل ریغ که داشتن یبد و نیسنگ نگاه روم همه

  نطوریهم  پاهامم و بستن یبزرگ چوب به دستامو و وسط بردن منو

   زدن  ضربه کرد شروع و اومد مرد هی

   دادمیم فشار کنارمو چوب و بستمی م چشامو درد  با فقط و بود آروم اولش

  کردیم تمیاذ بود شده ریسراز پاهام و دست از که یخون یگرما و اوردمین طاقت که بود نشده لحظه چند

  بودن ناراحت روستا  همه زدن غیج کردم شروع و نداشتم یحس گهید

   کامران خود ی خونواده جز

  خورهیم کتک من  یبجا که زد داد آشنا یلیخ  یصدا هی هوی که زدمیم زار وجود تمام با و دمیکشیم درد داشتم

........... دنید با  

 

بستم درد  با چشامو آروم و اوردمین طاقت گهید کامران دنید با  

 

 

                       * 

 

   کنم باز چشامو شد عث با خوردیم صورتم و گوشم تو که  یلیس یها ضربه

  خورهیم کتک من یجا  به داره جون یب و حال یب ک دمید کامرانو

  بود  تیواقع و نبود خواب نکهیا مثل

  بود شده ابونیخ کوچه  تو ییدعوا و تخس یپسرا نیع

  بود یخون و کبود بدنش ی همه و صورتش یرو بود ختهیر موهاش و بود شده پاره لباسش ی قهی

  کردم التماس و گرفتم پدرشو یپا

   زدم  زار

  کنن  تمومش کرد اشاره انگشت با باالخره که دادینم گوش حرفم به اصال خواستم کمک



   نییپا اوردن کامرانو هیثان چند از بهد

  کردیم درد و سوختیم  بدنم تموم

  سمتش رفتم بدو بدو  نییپا اوردن کامرانو نکهیهم

   خوردیم تلو تلو

   کرد ول منو که افتادم نیا ادی هوی یول

  رفت و کرد ولم تیوضع اون با

  سمتش نرفتم و ستادمیا واشی واشی

 ب

  کردی م دعوتم نگاهش با

  آغوشش تو دیکش  منو محکم  که برم خواستم و برگشتم

  داشت یدلتنگ  رنگ نگاهش

  بود شکسته منو اون که فیح یول بود تنگش یلیخ دلم

  گفت دهیبر دهیبر داشت  آغوشش تو منو ک یهمونطور

 

ه؟ ....خوب.......حالت......حال....حا+  

 

   ها؟  کامران؟ یبود کجا االن تا.دکتر میبر  دیبا یستین تو یول خوبم من-

   خدا به نیبب............ منو نیب........اونشب...... اونشب....... نیبب  بگم  بهت یزیچ هی دیبا من نیبب

 

  شکست رو ها فاصله و جلو اومد

  دمیکش  خجالت و شدم متعجب یلیخ

دهینبخش  منو یعنی بزنم حرفمو نزاشت  

   گرفت یلیخ دلم

  دیپر دهنم از اریاخت یب

 

؟؟یبود  شهال شیپ االن تا+  

 

   شد جمع صورتش که کرد یاخم سمتمو برگشت باور نا

   داره درد بود معلوم

 



گفته؟ بهت مزخرفارو نیا یک-  

 

؟یبود  ششیپ+  

 

   زده یحرف نیچن  بهت یک گفتم-

 

. یبود پس+  

 

گفت  شمرده شمرده  

 

   ایمیک   گفته   بهت   یک-

 

  یکنیم فرار قتیحق از چرا نه؟ مگه دهیم جون داره زنت  نبود مهم اصال گذشت؟ خوش+

  ام تو زن من یکن باور یخواینم چرا

هاااااااااا  نداشته یکار باهام داداشت یفهمینم چرا  

 

   کرد ساکتم زد که یحرف با

 

......... قلبم تو تو فقط االن یول بود  قبال ایمیک نه نهههههه+  

 

 نیزم رو خودمو زخمام همون با و دمیکش رونیب بغلش از خودمو بزور زد  که یحرف با که بودم حرفش هیبق منتظر

  دمیرس خونه کارگر یگل به تا دمیکش

شکست قلبم  

   گرفت دلم

   ایمیک یبدبخت چقدر تو آخه

خوامینم گهید هم  تورو که بگه و کنه نگاه روت  تو شوهرت که بخت بد اونقدر  

   شالق یها ضربه یتو و  بودن شده ریسراز چشام اشک

  روش ختنیریم  اشکام یوقت داشت یبد سوزش و صورتم تو بود خورده شیک ی

   من تیوضع نبود مهم یچک یه برا

 



                            *** 

 

   دال سنگ کاخ میدیرس

  قضاوت یبرا ارنیم رو آدما که ییجا

  نبود مهم برام رفتاراش  اصال و بود تنگ کامران ی برا یلیخ دلم

   داشتم دوستش هنوز خنگ منه

  گذاشت من هیخون دست رو دست آروم و اومد که بودم اتاق تو

  زدم پس دستشو و دمیکش  دستمو

 

ا؟ یمی ک شده چت+  

 

   چته ست ین معلوم تو نشده میزیچ من-

؟یدیفهم  میریگیم طالق هم از ها؟ ؟یزنیم دست بهم  چرا یخواینم   منو گهید تو خب  

   نمیبب ختتویر خوامینم گهید یحت

  کامران متنفرم ازت

  تنفر از باالتر یحس هی یحت

   یداد زجرم چقدر یدونیم

  اوردمین طاقت و نتونستم

  متنفرم ازش و ندارم دوستش که کنم وانمود نتونستم

   زدم هق یاشک  یچشا با

 

  مگه ادته؟ی رو مدرسه تو مونییآشنا ادته؟ی ازدواجمونو شب  کشم؟یم عذاب چقدر ینیب ینم نکن خدا تورو رحم یب نکن+

؟ ینیبی م زنتو ؟ینی بی م منو کامران؟ مونده ادتی منو تو شم؟یم ریپ دارم من  ینیبی نم  

 

.خودش هیزندگ یپ رهیم یک هر و میشیم جدا  هم از ما نه-  

 

؟یدار دوسم اصال  تو.وقت چیه کامران بخشمتینم چوقتیه دلمو نشکن آسون نقدریا رحم یب نکن+ 🥺🥺 

 

.نه-  

 



   بود نه یدیشن که یاون بفهمونم خودم به خواستمینم

  کنم  جمع تونستمی نم قلبمو یها کهیت بود  شده یعصب زد پس منو اون

  گفتم نلرزه صدام داشتم یسع که همونطور و کردم اخم و دمیکش باال دماغمو و کردم جور و جمع خودمو

 

   داداشت نمونش بخوان منو که هستن ها یلیخ.ستین مهم باشه+

   میش جدا زودتر یچ هر شمیم خوشحال

 

   بستم ترس از چشامو  که جلو اومد خشم با بود شده متورم گردنش رگ که  همونطور

   دادمیم هم رو کنه فلکم خودشم گهید بار هی نکهیا احتمال که بود شده یعصب اونقدر

   داد صیتشخ شدیم هم بسته چشم با کبودشو و نیخشمگ  ی  افهیق یول بود بسته چشام هنوز من و جلو اومد

   خوردم دردمو و گرفتم گاز لبمو سوخت زخمش که دیکش گونم رو بار نوازش دستشو و کینزد اومد

 

خانومم؟؟ یکنیم تکرار گهید بار هی ومدین صدات+  

 

.اونور برو.......یچیه......چیه.....یه-  

 

؟یترسیم ازم+  

 

.نه-  

 

؟ یدار دوسم هنوز کردم باهات که یکار  همه اون با من یخدا یوا+  

 

   شهی م چندشم ازت هیچ یدونیم.نه-

   داد  ادامه  و انداختم بهش یبد نگاه و عقب رفتم کمی....تو شهیم بد حالم نمیب یم که افتویق

. یپست هی فقط تو  

  کنهیم گورشون به زنده و کنهیم قضاوت رو هیبق که یک ی

  گهید بگو هان؟  خان؟  کامران یکرد تجاوز هم شهال به

  کرد انتیخ بهت خودت قول به اونم نهههههههه ای ؟ یکرد من نیع اونم

ه؟یچ یدونیم راستش  

  جلومه میزندگ فرد نیتر نامحرم کنم یم حس یینجایا که االن یحت



  میندار هم با  ینسبت چیه گهید و یارباب  هی عنوان  به برام فقط که اونقدر ارباب خورهیم بهم ازت حالم

   کن خوشحالم و اریب طالقو ی برگه زودتر یچ هر

  نمونه زخمام ی جا کن دعا

  بدنم رو یزخما نیا با شهیم تیاذ شوهرم بعدش

 

   زد داد تحکم با

 

!!!!!!!!!! شوووووووووووووو خفه-  

؟یدیفهم یکن ازدواج  یندار حق طالقم از بعد خانوم ریخ نه آره؟ ؟یکن ازدواج یبر که ینیا فکر به  

 

   جدا میشد جدا هم از  االن ما چه؟؟؟؟؟ تو به هان؟؟؟ چه تو به+

 

  گفتم هیگر با و کنم تحمل نتونستم

 

کنم  تظاهر خوام ینم گهی د خورهینم  وندیپ باهام هاشم کهی ت که یشکوند قلبمو ی جور هی یکرد نابودم منو تو+  

   دارم دوستت یلیخ یلعنت دارم دوستت دارم دوستت من آره

   دارم دردو همون خودم چون فهممیم دردتو یدار  دوست رو شهال ام تو یول

   ؟؟یوونگ ید ای گذشته؟ عاشق کار

   براش ندارم یذوق چیه سین یباز وونهید حس که  یآورد سرم بال اونقدر راستش

   شهال همون شی پ برو برو

   دمتیبخش  و ستین مهم برام ی کرد باهام که هم یکار نیا بابت و کنم فراموشت کنمیم یسع

   ها نشکنه خودتو دل باش مواظب فقط

  نگوووووو که داره درد یاونقدر

  یکن  تحملش یتونی نم تو دونمیم من

 

  گفتم لب  ریز و آروم و کردم باز  درو که بزنه یحرف خواست

 

《!کامران،برو برو فقط》  

 

   شد پا عیسر و زد موهاش تو یچنگ 



   بود یخون نیزم کف

  بود ختهیر پهلوهامون و پاها از

  کنم زشیتم خودم  نداشتم توان اصال

......... کنه زیتم رو اونجا تا اومد اونم  و زدم صدا  رو یگل  

بعد_هفته_کی#  

 

  بود نگرفته خبرمو اصال اون و گذشتیم کامران و من یدعوا اونروز از که شدیم هفته هی

  بودم دلتنگش یلیخ

  برگرده کردمیم التماسش دیشا که  یحد در

  نداشتم  از ینشون و راه چیه یول

اومد  یگل که کردمی م نگاه زخمام به نهیآ تو  

 

. دییبفرما خانوم+  

 

  اریب برام ساک هی خوامینم چمدون من یگل نه-

 

   کیکوچ  خانوم+

 

   ایم یک  بگو بهم گفتم-

 

خانوم؟ ایم یک.....یعنی......کو خانوم+  

 

.جان-  

 

ن؟ینر شهینم +  

 

   کردن کارایچ باهام یدونیم که تو ندونه یچک یه-

 

ن؟یبرگرد  چوقتیه ستین قرار شهیم تنگتون دلم خانوم+  

 



.برگردم دوباره نکنم فکر-  

 

...... خانوم یول+  

 

   رمینم که یدور یجا  شمیپ  ایب حتما نباش ناراحت-

   شهیم تنگ اشاری و تو یبرا یلیخ دلم منم

 

  رو یالک  ی بچه همون مرده بچت ستین مهم اصال گفت  اومدم مارستانیب از یوقت که یکس  کامران مامان داد یصدا با

   گمیم

  نییپا رفت و کرد یخداحافظ ازم  عجله و هول با یگل

  نه ای درسته کارم دونستمینم

  کرد تحمل رو نایا یها هیکنا نیا از شتریب شدینم یبرم؟ول کجا خواستمیم بودم؟ بلد وییجا من مگه

نشست صورتم رو یلبخند ناخداگاه و بود نمیزم ریتصو که انداختم کامران عکس به نگاه هی  

  کردم تا لباسامو

  نداشتم یخوب حال اصال و بودم کرده تشنج بار چند هفته هی نیا تو

کردم  یخداحافظ یگل از رفتم و برداشتم ساکمو  

  رونیب رفتم و کردم  حرکت سست ییپاها با

  کردیم درد  شدت به سرم

   نیماش تو گذاشت و گرفت ساکمو و اومد مراد

  کردم لمس رو  بود داده بهم روز نیاول مامان ک  ییپوال  و بمیج تو کردم دست

 

  بست نویماش در یک ی ک شم سوار خواستم یدل دو با

............ دنید با  

  بست نویماش در یک ی که شم  سوار خواستم یدودل با

  گرفت جلومو که نیماش در سمت بردم دستمو دوباره وانیک دنید با

باشم نداشته باهاش یا یک یزیف برخورد چیه که دمیکش عقب خودمو  

  سمتم برگشت ک دیفهم انگار

 

!!!!!! کنار برو+  

 



ا یمیک بدم حیتوض بزار-  

 

  ایح یب داداشتم زن من+

 

  گهید بزنم حرفمو بزار خب-

 

هان؟ یبگ  یخوایم یچ+  

 

  نیش جدا خواستمینم -

 

  یدیببخش دیببخش  نیگ ی م  و نیکنی م کارتونو طلبا تنوع شما .نداره یچیه که هییگدا هیخال  تو یها وعده مثل حرفت. هه+

   اصال نداره دهیفا اصال ک

 

.! ایمیک یول-  

 

ار ین  فتیکث زبون اون رو منو اسم چوقتیه گهید......... گهید+  

 

؟ یبر کجا یخوایم االن مثال-  

 

چه؟ تو به+  

 

   ایکن قهر که ستین خودت ی خونه نجایا یول ندارم تیکار برو باشه باشه -

 

  باباته ی خونه. یزنیم حرفارو ن یا یدار  که ستین هم تو ی خونه خب+

  بابات هه

 

   شدم نیماش سوار ضیغ با منم و شد  دور ازم

دمیدیم  کامرانو وانیک یجا به برگشتم  یوقت داشتم دوست چقدر که آخ  

  شدن نیسنگ  کم کم پلکام و شهیش به چسبوندم سرمو و بودم کامران فکر تو

 



   خداااااااااااااااااااااااااااااااااا تورو نه نه}

  نرو کامران

  بدم حیتوض تونمیم.خدا تورو کامران

   دارم دوستت ینیب ینم کامران

   هااااااااااااااااا  ینی بی نم منو چرا

؟یکنی م انتخاب اونو چرا  

؟ یکنیم ینجوریا چرا کامران؟  داشتم کم برات یچ من  

   توام زن من کن باور

.... اون  

{ تو  یایمیک .امیمیک.منما.ندارم یکار اون با  

.کردم باز جون یب چشامو  صورتم یرو آب  یها قطره شدن دهیپاش و یلیس یها ضربه با  

بود؟ کجا نجایا  

   داشت درد  سرم آخ

......... دنید با و برگشتم  

 

  لبم کنج اومد یژکوند لبخند و بستم یخوشحال از چشامو  کامران دنیباد و برگشتم

زدم  پلک بار چند و کردم باز چشامو  

  داشت تیواقع یانگار نه

  کردم بغلش و پاشدم لبخند با

   دیچیپ بدنم تو یبد درد  و رفت فرو رگم تو سرم سوزن که بودم کرده بغلش محکم

   اوردمین روم به و نگفتم یزیچ یول

  بدم دست از رو صحنه نیا خواستمینم

 کاریچ دارم دونستمینم و بودن گرفته لبخندمو یجا اشکام رمیبگ قرار تیموقع نیا تو تونستمینم گهید دیشا و نبود معلوم

  کنمیم

  سوختی م یلیخ و بود شده یخون دستم

فشردم یم درد از چشامو فقط و کردم تحمل بازم یول  بود شکسته رگم تو سوزن اخه  

  گفت بود شده دورگه که ییصدا با اروم کامران

 

!!!!وونهید باش آروم+  

 

ها ازدواجمونه روز نیآخر یناسالمت خوامینم -  



 

ا؟ی م یک  کنم انتخاب ویک ی  شهال و تو نیب قرار من یکنیم فکر چرا+  

 

  شدم چشاش تو ره یخ و جلو اومدم حرفش نیا با

   بود رفته آسمون تا صداش  و دیکوبیم نمیس به خودشو قلبم

 با یول بگه شویبق و بده ادامه که بودم  منتظر بود نشسته لبم رو خداگاه نا که یلبخند هی با  و کردم پاک اشکامو نمیآست با

شد جلب سمتمون به هم پرستارا نظر که زدم  غیج یجور زد  که یحرف  

 

  کنمیم انتخاب اونو شهال و تو نیب معلومه+

 

  داشت یزیخونر و سوختیم دستم

  زدم گوشش تو یمحکم یلیس زد  که یحرف نیا با

 

  یعنی شدن داشته دوست یدونیم داره؟ دوستت اونم ها؟ داره  یچ اون  مگه آخه؟ یپست نقدریا چرا ها؟ یپست نقدریا چرا-

   اصال؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ

هااااااااااااااااا؟؟؟  ؟؟؟؟یخوریم کتک من  یجا به یخواینم منو یوقت چرا  

چراااااااااااااا؟؟  بگو گهید چرا بگو هاااااااا؟؟؟؟؟ یزنیم پسم چرا  

   گفت  تعجب  وینگران با کامران

 

   جات همه قرمزه چرا+

  خودت با یکرد  کاریچ هیچ خونا نیا ایمیک یوا

 

  رفتیم یاهیس چشام

........... بستم چشامو و دمیکوب نشیس رو مشتمم نیآخر کمم توان با  

بمونم   ایمی ک شیپ که نکردن قبول امیتاب یب همه با رونیب بودنم انداخته  

نبوده یخاص زیچ و شده رفع خطر که گفت و رونیب اومد پرستار که بود نگذشته قهیدق چند  

  بود شکسته  رگش تو سوزن که گفتن

بود؟ نزده یحرف ایمیک چرا یول  

   نمیبب رو ا یمی ک تا رفتم یشگ یهم هیدلتنگ  همون و اقیاشت با اومدم یوقت و دمیخر یرموزیش و رونیب رفتم

  بود اونجا هم دکتر اتاق تو رفتم یوقت

  گفت دید منو یوقت



 

.شکوند  آهنو هار قند سفر یریم یدار یانگار کرد بغلت یطور جون پسر باش زنت مواظب+  

 

.......... راستش خب-  

 

  کرد کامل حرفمو ایمیک بگم یزیچ نکهیا از قبل

. شکستم زد که یحرف با  

کنم  کاریچ دیبا  دونستمینم که شدم خرد اونقدر  

  گفت دکتر به راحت یلیخ

 

داداشمه نیا میگرفت طالق شوهرم  منو.که  ستین شوهرم دکتر نه+  

  کنم یخداحافظ ازش خواستم یسرباز بره کنه ول رو همه خوادیم

   گهید برادراست خواهرو نیب یبزرگ عشق چه نیدون یم

 

. گردهیبرم بره جا هر برادرت نباش ناراحت دخترم یاخ-  

 

  خوشگلتره منم از شهالست اسمش هست دختره هی  میبد  زنش میخوایم ادیب اونجا از یوقت آخه گردهیبرنم  دکتر نه+

  رفت  شد دوماد یآبج عشق. زنداداشم

 

  کردیم هیگر و بود شده ریسراز اشکاش

  رونیب رفت اتاق از و دیکش سرش رو یدست دکتر

  شدیم خیس بدنم یموها کل افتادم یم برادر  کلمه اون ادی یوقت

   بود سخت یلیخ تحملش

  تونستمی نم  اما بگم یزیچ خواستمیم یه

   زد پس دستش با که تر جلو بردم  موزو ریش ینیس

 

  مینداشت خبر و نیریم هم یخاستگار فعال شیب خانوم به به+

 

بده؟ برسونم  عشقش به شوهرمو اره-  

 



  هیخوب یلیخ دختر شهال یکنیم  یخوب کار خب+

 

  نداشتم یا  چاره اما قلبم به زدمیم رو یخالص ریت کلمه هر گفتن با

:........ زد داد هوی  

   زد داد هوی

 

   نیبر نجایا  از لطفا ارباااااااااااااااااااااااب+

  زنتون شیپ نیبر

.لطفا  

 

. ایمیک یول-  

 

. گمشووووووووووووووووووو شناسمینم تو اسم به رو یکس گهید من+  

 

زدن ارامبخش و کمکش اومدن پرستار تا چند دادشیب و داد با  

   دادمیم حق و شد یم سرد ازم داشت کم کم اون

  د یکش عقب خودشو که کاشتم شیشونیپ رو یا بوسه و شدم دال

   زد صدام که امیب خواستم بود یعصب االن اخه نگفتم یزیچ

 

!!!! کامران+  

 

بله؟-  

 

   ادیب بچت  سر  و یش دار دختر دوارمیام+

 

. ایمیک خداحافظ-  

 

  نمینب  ختتویر گهید شمیم خوشحال+

  رمینم ییجا مراد با گی د من ببر خودت با نوچتم اون

 



کنه فکر درست تونستینم و بود یعصب االن اون دادمینم تیاهم حرفاش به  

  خونه سمت کردم حرکت و رونیب رفتم

  کنم تصور اون بدون رو یزندگ تونستمی نم

  که یتصادف  خاطر به داشت و بود یشهر پسر هی دست تو رهنمیپ قهی که اومدم خودم به یوقت و بودم ایمی ک فکر تو

  کردیم زنشم سر بودم کرده

  رونیب دمیکش و زدم چنگ  دست از قموی اومدم خودم به تا

 

  یروان کهی مرت چته+

 

چته؟ یگ یم یکرد داعون نمویماش یزد-  

 

   بده بگو چقدره خرجش+

 

   برسه عیسر دیبا که کن دعا خواهرمو جون برو نیبب -

 

   میکن تشکر ازسون ارنیب فیتشر نیبگ اوه+

 

  بست خی رگام تو خون لحظه هی اومد ازپشتم که ییباصدا

   نه نه نه

........... نداشت امکان نه  

   گفت پسره

 

نه؟ کنهیم درد سرت+  

 

   دعوا  مخصوصا جورم  چه اره اوف-

 

   نداشت امکان بودم صدا  اون نخ تو هنوزم

  شدم شهال متوجه بودم زده حدس که همونطور و برگشتم

  اومد جوش به خونم دنشید با

ام یبدبخت عامل  



   زد لب خش از پر یصدا  با شناخت که بعد و کرد زیانال صورتمو کمی اولش خورد جا یلیخ خودم مثل دنمید با شهال

 

؟!کامران+  

 

د؟یشناخت خانوم کار سر به به-  

 

   حرفمون وسط دیپر داداشش

 

ن؟یشناس یم  همو شما+  

 

  اره گفت من با همزمان شهال یول نه گفتم من

  کردیم نگاهمون متعجب داداشش

 

  ها بوده بار هی ما یالیفام همه با  بایتقر خوب پسر یکنی نم جمع خواهرتو چرا+

 

   کردم صورتش حواله یمشت که  سمتم اورد  هجوم حرفم نیا با

  نبود مهم برام اطراف و دور همهمه و اهویه

   نبود مهم یچیه

   زدم داد  و شهال برادر سمت کردم پرت و اوردم در بمیج از کارتمو

 

   نکشه زحمت خواهرت که هست توش یاونقدر وردار خسارتتو رمزشه  ۱۳۷۶+

  زدم استارتو و نیماش سمت رفتم

   بود راست همش که فیح یول شهال ی درباره  حرفام به راجب  بود شده ناراحت یلیخ داداشش

   بود بابام نبود لمونیفام تو که یکس تنها با اون

 اوووففففف 

  رونیب اوردم نویماش بلوار کنار از که همونطور و زدم استارتو

  گفتم و نییپا دادم رو شهیش

 

  یبخر شی موجود با نویماش نیهم ی لنگه یتونیم ها نره ادتی ۱۳۷۶+

  بود کم میذهن یریدرگ اوف



   شد اضافه  نمیا

  بود شده عوض واقعا شهال

   نداشت ینجابت چیه گهید

   خورد بهم ازش حالم  دوم بار یبرا

.فطرت پس خائن    

 

  خونه در ی جلو دمیرس قهیدق چند از بعد

  کنم کاریچ دونستمینم و نداشتم حوصله اصال

  کردم پارک نگ یپارک  تو نویماش نکهیا از بعد

 تمام و میکرد خورد بر هم با و رونیب اومد هم ییباال هی همسا  دختر تایب که آسانسور سمت رفتم باال سمت کردم حرکت

  شد نیزم رو پخش هاش جزوه

   کردم جمع رو ها جزوه و شدم دال اون  با همزمان و اومدم خودم به

 

کامران؟  آقا+  

 

!!خانم؟ تایب بله-  

 

  و اومد برادرتون یول  آوردم براتون بود کرده درست آش مامان نیباش داشته یشعوریب نیا به برادر ادینم بهتون+

شد  مزاحم دوباره و نکرد ول االنم که بود حیوق اونقدر و گرفت  

 

  دیزنیم حرف یک از-

 

.گهید برادرتون وا+  

 

نجاست؟یا  کجاست؟؟! من؟ برادر-  

 

   درو کردن باز شونیا خونتون در اومدم که من گهید بله+

 

  باال رفتم  ها پله از هیهمسا از یخداحافظ بدون و حرص با عیسر

   باشه نجایا وانیک که نداشت امکان

   بزنم کتکش کمی که بودم لحظه نیا منتظر چقدر من که آخ



  کنه باز درو ادیب تا زدم زنگ و باال رفتم عجله با

   دیچیپ گوشم تو ییصدا  و شد باز در هیثان چند از بعد

 

؟ یبرگشت خانم تایب عه+  

 

   زدن قهقهه کردم شروع ریام دنید با

  خونه تو رفتم من و کنار رفت در جلو از ریام

 

  نه یک ی تو یول بودم ینییپا هیهمسا آقا اصغر منتظر کامران یریبم اخ+

 

   خودم خونه اومدم نیشد ناراحت شرمنده-

 

ییما سرور  شما داداش هیحرف چه نیا نه+  

 

محل؟ تخس   یچطور-  

 

��جذابمون؟ یچطور تو+  

 

نالن؟ یم دستت از ها هیهمسا که ی کرد کاریچ دوباره باز  تو نمیبب بگو یدونیم که خودت داغون-  

 

  باهم میبخور کنه گرمش آشو ادیب خودش کنهیم درد دستم من گفتم بهش خدا به یچیه کامران؟ یکن کاری چ یخوایم+

��جنبه یب کرد دنبالم کاسه با شعوریب  

 

سوزوندمت یم آش با بودم جاش من  سهله که کاسه بود حقت نکهیا و. حموم برم که نهیا بکنم خوامیم که یکار -  

 

  نکردم یشوخ مسخره+

 

   نکردم یشوخ منم-

 

  کنه خلوت خوادیم داداشم  باشه باشه+



   بهتره یلیخ یخونگ  یغذا باالخره خب ها کنه درست ادیب  میبگ  تایب به شهی م البته رمیگ یم غذا رونیب رمیم

 

!!!!!!!!  ررررررررررررررررررررررررررررررریام-  

 

   ایدار زن خودت تو.خب باشه+

 

  گفتم  حموم سمت رفتمیم که همونطور و اوردم در بودو شده عرق سیخ که شرتمیت حرفش نیا با

 

   داشتم  زن یرفت اشتباه داداش-

 

  ییییییییییییییییییچ زد داد و برگشت

  کردم باز آبو و حموم تو رفتم که

   آب ریز رفتم شلوار همون با

ره یبگ  غذا رهیم گفت  و شد الیخیب دمینم جواب دی د یوقت یول کردیم جو و پرس  ی ه و زد در به تقه تا چند ریام  

  نهیبب  بغضمو و بلرزه صدام دمیترسیم که فیح یول بدما  جوابشو خواستمیم

.......... شدم خوشحال یلیخ دمید خونه تو اونو یوقت و باهامه لحظه هر تو که یارزش با برادر  برادرمه یجا ریام  

   خواستمیم  رو ایمیک یلیخ

   باشه زیعز برام حد نیا تا کردمینم فکر اولش

  اصال کنم کنترل خودمو تونمینم که شمیم یعصب اونقدر چشام یجلو ادیم مارستانیب تو دنشیکش زجر  ی صحنه یوقت

 سخته یلیخ تحملش واقعا زدم موهام به یچنگ  دوش ر یز کنمیم کاریچ دارم دونستمینم و نداشتم یحساب و درست حال

   بشه یچ  قراره آخرش یبکن ی غلط چه دیبا  یندون که شیبخوا اونقدر و  یباش داشته  وجدان عذاب انکه

  کنهیم ازدواج رهیم و شهی م  متنفر ازت ایمیک ساده؟ کامران اخه  بشه  یچ قراره آخرش هه

  کنه  ازدواج نداره حق اون نه نه

  یا گهید کس مال نداره حق و زنمه باز اون ممیر یبگ  طالق اگه یحت یقانون و یرسم  من  زن منه زن  اون هیالک  مگه

  اشک دختر هی یبرا  یکنیم کاریچ یدار احمق کامران کردم ینگاه خودم به نهیآ تو شدن  ریسراز اشکام بشه

؟ ی  قو  کامران همون نی؟آره؟ایزیریم  

  نباش نگران یکنیم دایپ یراه هی تو

   دمیکشینم گهید واقعا یول

  خودش شیپ از منو و نکنه نگاه توروم و باشه متنفر ازم ایمیک که یا یزندگ تو باشم خواستم ینم  نجایا باشم خواستمینم

  برونه

  بودم کرده  کاریچ من نداشتم تحملشو واقعا

رون یب  اومدم و خودم دور دمیچیپ رو حوله ساده دوش هی و کردنم شور  گربه از بعد و دراوردم لباسامو  



 پر دهن با یهمونطور  و خورهیم تزایپ داره و دهیکش دراز کاناپه رو ریام  دمید که حال تو رفتم و کردم عوض لباسامو

  زنهی م حرف و کنهی م نگاه ونیزیتلو

 

   لمیف شد نمیا اَه گهید یدادیم رو شماره خب بابا یا+

 

   برداشته صدات رو خونه کل ریام شده چت-

 

. میش کیشر هم با قلبامونو یایم  گهیم دختره به رهیم اروی+  

 

. من برادر نینب  ینی بب عاشقانه یندار جنبه ه؟یچ مگه خب-  

 

  بره و نده شماره نداره یمعن اصال خب+

 

  که ستنین تجربه با تو مثل همه داداش باشه-

 

   کرد ناراحتم.اَه.خدا به واال+

 

  کنم جا براش تا کرد نگاهم اونقدر که کردم جا نوشابه خودم برا زیم سمت اومد و کرد خاموش رو ونیزیتلو

 

.مسخره مگه یندار زبون+  

 

   شدم الل دمید تاتونوی ب-

 

. بکش خط اونو دور+  

 

  ستمین اهلش من که یدونیم بابا نه-

 

کردن  سرفه کردم شروع و گلوم تو دیپر نوشابه حرفش نیا با  

  بودگفتم لبم رو که  یا یالک  ی خنده با شد تموم سرفم نکهیا از بعد

 



. داداش میکن کوفت  راحت نویا بزار الیخ یب+  

 

ش؟ی خوایم-  

 

تارو؟یب  ویک+  

 

��داداشت   زن منه زن که اون نه-  

 

مسخره  برو+  

ش؟ یخوایم یدونی م االن بهتر خودت ک یهمون-  

 

   بخوابم رمیم+

 

ریبگ  گشنته یاومد حموم از تازه تو بخوابم رمیم من کجا؟ نیبش نه نه-  

《ایم یک》  

 

  هر از فاقد صدامو کردم یسع سوخت خالدونم هایف تا کرده  انتخاب رو شهال گفت و زد حرفو اون کامران یوقت

   بدم عذابش و باشم خودش مثل شده کممی بتونم که کنم یاحساس

   دارم دوستش و سوختیم براش دلم هنوزم یول

   کردیم انتخاب رو  ییجدا راه کارهاش و حرفا با داشت که بود اون  نیا یول

   یمرخص یبرا دکتر  با کل کل تا هزار از بعد و آرامبخشم سرم شدن تموم از بعد

  شدم صیترخ باالخره

  کرد حرکت مراد و شدم سوار

   شد یپل آهنگ و ضبط سمت رفت دستش

  بودن خونده من یبرا فقط یانگار که یآهنگ 

  بودم خواسته ازت اول همون نبودم،کاش  کاش♡}

 

غرورم  نیا و من رو یپانذار♡  

 

  بودم افتاده تو چشم از یکاشک ♡



 

  نبودم گرفتار  عشقت اون به نبودم،من کاش♡

 

  نبودم حساس خندت یصدا رو♡

 

   نبودن خاص تو یچشما اون انقدر♡

 

نبودن ناز♡  

 

دیبار عشقت از شب هر چشماش من مثل یک ی♡  

 

×.×{ یدار دوستش اما نداره دوستت اون مثل یک ی♡  

 

  بود روش کامران عکس که یگوش ی صفحه رو دیچک یم اشکام

   دادم یمنف  جواب آروم که نه ای کنه قطع آهنگو دیپرس بده حالم دید که مراد

   بخت بد یایمیک آخ آخ

.زنیریم همه جلو اشکات که یا  زده فلک چقدر  

   نداشتم زدن حرف ی حوصله  اصال منم و کرد قطع آهنگو خودش دید مویگر که مراد

  کردم  سکوت فقط و نگفتم یزیچ پس

   شم جدا  بود قرار

   نبودم ناراحت چرا یول

  نیا فروخت اون به  منو و کرد انتیخ چون دیشا خب اره  دارم؟ دوست کامرانو که سوختیم نیا  یبرا دلم فقط و

   دهینم عذابم ییجدا

 

.اونجا میببر نبود قرار مگه گاه فرود می رسینم چرا مراد یآقا دیببخش +  

 

خانم؟؟؟  بله-  

 

   یریم یدار کجا گمیم دارم خانوم بله ویچ یچ+

 



  تهران-

 

  رمیم اتوبوس با خودم که گفتم من یول+

 

  گفتن آقا شهینم -

 

️♀��ندارم ییآقا ک من ه؟؟؟؟؟؟؟یک آقا+  

.خانوم گمیم رو خان کامران-  

 

.شناسمشی نم کنمیم فکر که االن اها.......عه!  خان؟ کامران+  

 

رفت یم و کردی م حرکت هنوزم و کرد سکوت و نگفت یزیچ  

 

   کنا ادهیپ  منو گفتم+

 

رم یگ ی م اجازه و پرسمیم ارباب  از االن من خانوم چشم-  

 کنم اروم خودمو شده کممی که خواستم و آهنگ دادن  گوش کردم شروع است دهیفا یب دونستمیم چون نکردم یبحث گهید

  شد نیسنگ  پلکام که

 

                        *** 

 

  میدیرس خانوم.لطفا نیدارشیب خانوم+

 

  نبود جاده هیشب انداختم برم و دور به ینگاه  کردم باز چشامو مراد  یصدا با

   یازاد  دانیم بود نوشته روش که شدم ییتابلو متوجه

  شد مانعم مراد که برم خواستم و شدم ادهیپ نیماش از تهران میدیرس شدم متوجه

  شد مانعم دوباره که کردم عوض جهتمو

  سمتش برگشتم تیعصبان با

 

.گهههههی د کنار  برو یکنی م کاریچ چته+  



 

   دادن اقا نویا-

 

  گفتم و انداختم بود روش من اسم و بود دستش تو که یا یبانک  کارت به ینگاه

 

. بفرسته هیهد برام طالقو برگه  بگو بهش برو کردن غلط اقا+  

 

   نی ریبگ نویا دیبا حتما خانوم یول-

 

  جوب تو انداختم راست هی و دمیکش دستش از کارتو و گفتم یا باشه

  بود ابونیخ کنار که یاب

دینپرس یزیچ یول شد متعجب اولش  

   شوهرم  یجا به هه داشت هوامو شوهرم یبجا نکهیا بخاطر ازش تشکر و ی خداحافظ از بعد و 

دمیکش راحت نفس هی و باالخره و گرفتم فاصله ازش  

  نگهش محکم دستم تو  گرفتم و درآوردم فمیک از رو خاله یمیقد ی خونه ادرس  ی برگه آزاد و تنها بودم تنها گهید حاال

  کردم حرکت و داشتم

   نبودم بلد رو جا چی ه که یمن رفتمیم کجا دیبا االن

  شد رد یطور کنارم از  بود شده مچاله جلوش که نیماش هی هوی که ادرس به ببرتم و کنم هیکرا نیماش هی تا بودم ستادهیا

  کردم حس پام با رو سپر برخورد که

  وگفتم گردوندم بر سرمو

 

. خب اروم چته اَه+  

 

   شدن ادهیپ ازش جوون دختر و پسر هی بود ستادهیا که نیماش

  بود نچسب دختره یول زدیم  یمودب و خوب پسر پسر  

 

کنم؟ خبر دکتر نیخوایم شده تون یزیچ.خوامیم عذر بود یاتفاق واقعا دیببخش  خانوم+  

 

   نداره یبیع آقا نه-

 

: زد صدا که کردم بهش پشتمو  



 

.خانوم دیببخش +  

 

. دییبفرما -  

 

یی جا هی تا برسونمتون دیاریب  فیتشر لطفا+  

 

ممنونم  نه-  

 

.یخواه عذر عنوان به لطفا دییبفرما +  

 

 خاله خونه برسونتم بود یک ی االن نکهیا و نداشتم کسو چیه نجایا من  شدم خوشحالم چیه  که نشدم ناراحت واقعا راستش

بود خوب یلیخ  

   گفت و انداخت بهم ینگاه نهی آ تو از شدم  سوار و کردم قبول

 

ه؟ یچ شما اسم سام   اسمم+  

 

. هستم ایمی ک-  

 

.شهال خواهرمه نمیا گفت و کرد اشاره کنارش دختر به.تیی آشنا از خوشبختم+  

   گلوم به زد چنگ یبیعج بغض دوباره و شد خی س تنم یموها شهال اسم گفتن با

. زنشه شیپ االن اون ا؟یمیک یناراحت چرا چرا؟ یول  

. نچسبن ها شهال ی همه گفتم دلم تو کنهیم نگاهم اکراه با دم ید که انداختم دختره به ینگاه  

.یستین تو فقط  

  کرد حرکت اونم و سام  به دادم کاغذو تو آدرس

  خونه در سمت رفتم و شدم ادهیپ میدیرس گفت و ستادیا قهیدق چند از بعد

  رونیب رفتنیم داشتن نکهیا مثل در یجلو اومدن پسر تا چند که زدم فونویآ

بودن؟ یک نایا شدم متعجب یلیخ  

  کردم وا زبون باالخره

 



!سالم+  

 

.دییبفرما سالم-  

 

داشتم  کار یمالک  خانوم با من دیببخش +  

 

. ما به فروختن رو نجایا  و رفتن خان لیسه پسرشون با شهیم دوسال اونا شرمنده-  

 

رفتن؟؟؟؟؟  کجا+  

 

  کشور از خارج-

 

؟؟؟؟ یییییییییییییییییییییییییییییچ+  

 

. نه دادم جواب اروم که  اومده شیپ یمشکل دیپرس و شد ادهیپ سام بگه یزیچ خواست تا  

   گفتم و  پسره همون سمت کردم رو بعد

 

  ی ا شماره اگه خدا تورو سالمه  ۱۵ اخه برنمیم  رتمیبگ  سمیپل ندارم ویکس  نجایا ششونیپ برم  دیبا من خدا رو تو اقا نیبب +

  لطفا نیبگ  نیدار

 

. یزیچ دارم نمیبب کن صبر لحظه  چند من خواهر باشه-  

 

   برگشت شماره هی با و رفت

نامعتبره  شماره گفت اما زدم زنگ یخوشحال با  

   نییپا ختیر ی هر دلم کلمه نیا گفتن با

   کردن هیگر کردم شروع و نشستم همونجا

بوووووووووووووووووووودددددددد  یریتقد چه ن یا اخه  

 خدددددددددااااااااااااااااااااااااااااااااا

   خانوم؟ شد چتون ن؟یخوب  خانوم ایمیک ن؟ی خوب گفتنیم که دمیشنیم رو هیبق  یصدا فقط و ختنیر یم اشکام

  خوبم گفتم و دادم تکون لباسمو و شدم پا



......... سمتش  برگشتم متعجب زد که یحرف با  و زد صدام سام که برم خواستم  

 

   سمتش  برگشتم زدمتعجب که یحرف با

 

!! خانوم ایمی ک+  

 

بله؟ _  

 

کنم  کمکتون تونم یم من+  

 

ن؟یدونیم من یزندگ از  شما اخه؟اخه یچ ینی_  

 

بدم  بهتون یخبرخوش خواستم یم یول بدونم تونیزندگ از  یزیچ خوان ینم من_  

 

؟ یخبر چه+  

 

ن یکن سر ما با زور به رو وقت چند نیتون یم کنه ینم استفاده ازش یکس که میدار اتاق ی خونمون یتو ما_  

 

   دمیپرس یخوشحال با کنمی م کاریوچ  گمیم گمیم دارم  یچ نبودم متوجه اصال

ن؟؟؟؟؟ یگ یم راست واقعا؟؟؟؟؟؟؟   

   داد جوابمو اره با اونم

  میشد نیماش سوار  هم با و گفتم یا باشه خجالت با

 

داداش؟؟  آره ان؟یم باهامون شونمیا+  

 

.مهمونمونه ایم یک شهال اره-  

 

   بود تر بد فحش صدتا  از  که زد بهم یلبخند نهیآ تو از

   میبرس تا شهیش به چسبوندم سرمو ندادم یجواب و شدم الیخیب

  گفت که اومد خانم  هی یصدا ورومون با میشد خونه وارد و کردم یتشکر تعجب با کرد باز درو سام میدیرس یوقت



 

  مادر نیاومد+

 

  میدیرس یب یب آره-

 

  برم کردباهاش ییراهنما منم رفت خونه اشپز  سمت به که همونطور سام

   گفت و دهنش تو گذاشت رو ینی زم بیس دوتا و رفت

 

.یب یب سالم+  

 

یاومد خوش پسر سالم-  

 

   اوردم یمشتر اتاقت برا یخوش چه خوش یب یب اره+

 

کجاست؟ عه-  

 

   کردم سالم و رفتم جلو قدم هی حرفش نیا با

  گفت جام همه  زیانال از بعد و انداخت پام تا سر به نگاه هی من دنید با یب یب

 

مادر؟ یخوب دخترم ماهت یرو به سالم+  

 

   ممنونم-

 

اتاق؟ یبرا یاومد تو+  

 

  بله-

 

.اتاقتو بدم نشونت میبر  ایب.ننه یاومد خوش+  

 

. ممنون باشه-  



 

........ داد نشون یب یب که یراه سمت میکرد حرکت باهم  

دخترم؟  نجایا یدار لباس+  

 

   دیخر برم فردا دیبا ی ول دارم تا چند خانوم بله-

 

. خانوم نگو من به+  

 

خانوم؟  بگم یچ پس-  

 

.یب یب بگو+  

 

. چشم باشه.......عه-  

 

؟ییکجا اهل دخترم میبر+  

 

...... اهل  -  

 

؟ یاومد روستا از پس اها+  

 

.بله-  

 

. نباشه سختت اگه یبخور تو  غذا ما  شیپ و یایب دیبا فقط کل  در یاومد خوش دخترم باشه+  

 

. من نه باشه سختتون دیبا شما هیحرف چه نیا یب یب نه-  

 

.شمونیپ یایب شمیم خوشحالم من دخترم نه+  

 

شه؟ یم چقدر اتاق  نیا ی اجاره نهیهز  دیببخش داشتم یسوال هی ��-  

   شوهرم برا فاتحه هی یچیه+



 

. خونمیم  هم رو فاتحه من نیبگ  لطفا نه-  

 

.هست اتاق تو هم ییدستشو و حموم میزنیم حرف بعدا بکن استراحتتو برو تو حاال+  

 

  بست درو و  اتاق تو داد  هلم بده بهم زدن حرف ی اجازه نکهیا بدون بعدش

   شدم وارد خجالت با

  گرفتمیم صدقه داشتم رسما

  نیا ترحم اتاق به لیتبد یداد کادو بهم که یا هیترک سفر ینیبب که ییکجا کامران داشتم؟ هم ی ا گهید ی چاره مگه یول

   شده اون و

   دارم دوستش هنوزم احمق منه چرا دونمینم حال نیا با

  بود کرده  کاریچ باهام یبد جز اون مگه

  بود کرده کارمیچ بده زجرم و بشکنه دلمو نکهیا جز

   انداختم اتاق اطراف و دور به ینگاه

   کیکوچ و ساده تخت با یمشک  دیسف نی زاید با ساده و کیکوچ اتاق هی

  بود مرتب اتاق ی همه یول

  کردم تا  دونه دونه  و اوردم در لباسامو و  نشستم تخت رو و شدم الیخیب

  دمیچ کشو تو رو همه و

  دیخر رفتمیم  دیبا فردا و نداشتم یلوازم چیه

 زدیم حرف یکرمانشاه نیریش ی لهجه با که همونطور یب یب و شد باز در  که کردمیم نگاه کامران عکس به داشتم

   شد اتاق وارد

  بخورمش تا کرد استقبال و دستم داد   غذا از پر ینیس هی

:)دادیم مامانمو یبو راستش داشتم  دوستش یلیخ یول چرا دونمینم  

   کردیم حتمینص و زدیم حرف مامانم هیشب

. نشست تخت رو کنارم و اومد  

 

!  ؟ننه سالته چند+  

 

. ۱۶ شمیم فردا پس یب یب سالمه ۱۵-  

 

اره؟؟  میدار جشن پس+  



 

  نگفتم جشن  برا من خدا  به نه یوا-

 

.نجاهایا میندار تعارف هیچ حرفا نیا ننه دونمیم+  

 

! اره؟ گهید یمجرد خونوادت؟ پدر پس؟ کو مادرت نجا؟یا یاومد تنها جوون دختر هی چرا-  

 

   شد کامران عکس متوجه و برداشت ن یزم رو از شدو دال زودتر یب ی ب که نییپا افتاد دستم از یگوش

. شدن ریسراز اشکام و کنم تحمل نتونستم که انداخت بهم ینگاه  

نه ینب اشکامو که انداختم نییپا سرمو  

   دستم داد  ویگوش پامو رو زد ضربه دوتا

 

.یدار شوهر پس+  

 

......... سکوت و سکوت ، سکوت-  

 

شوهرت؟ مرده ننه  یکنیم هیگر چرا+  

 

.یب یب نه-  

 

پس؟  شدهیچ+  

 

  ختنیریم دونه دونه اشکام فقط و بگم یزیچ ذاشتینم  یلعنت بغض اَه.......سکوت ، سکوت-

 

  گفت دید حالمو که یب یب

 

 و لباسات دیخر برو باهاش هست سام یول رونیب رهیم دوستاش با که  شهال رونایب ی بر قراره که حموم برو پاشو+

. ننه پاشو پاشو فردا پس یمهمون لیوسا دیخر  

یکنیم فیتعر برام یخواست هروقت تمیزندگ  

 



............ رفت و شد پا لبخند با یب یب که گفتم یآروم چشم  

  داشتم اعتماد بهش

  گهید یول خوردم رو غذا از قاشق دوتا بود یمهربون خانوم داشتم بهش یخاص داشتن دوست حس یول چرا دونمینم

  نداشتم اشتها اصال بخورم نتونستم

 ینیس و انداختم سرم رو مویمشک  شال و دمیپوش  ساپورتم رو یمشک  زیشوم هی بستم یاسب دم موهامو نهیا جلو و شدم پا

  رو  کاسه نیاخر داشتم یوقت و بودم مشغول ظرفا شستن کردم شروع و خونه اشپز تو  رفتم رونیب رفتم و برداشتم رو

  اومد نماز چادر با یب یب که دمیکش یم آب

 

.ننه یکنیم  کاریچ+  

 

.شستم طرفارو-  

 

شورمیم  من نجایا ایب نکن کار ادیتوز+  

 

  شد تموم هیحرف چه نیا یب یب نه-

 

.شو حاضر برو ایب ننه باشه+  

 

   ؟یب یب چرا-

 

  دیخر رونیب نیبر  هم با داره وقت امروز سام+

 

. چشم اهان-  

 

  باال رفتم  و شدم رد یب یب کنار از نتیکاب تو گداشتم اخرو ی  کاسه نکهیا از بعد زده خجالت

!  کنم؟ کاریچ االن هوووووففففففف  

؟یبپوش یچ یخوایم االن هان؟  ؟ی دار مرض مگه خنگ یایم یک  

ندارم  مانتوام من یبگ  یبر  

  یکشینم خجالت خودت اخه

  رم؟ینم بگم برم چطور االن  ؟یدار یپول ها؟ ؟یکن دیخر یچ با رونیب یبر یخوایم االن

.یضیمر به بزنم خودمو گرفتم میتصم  



  خواستمینم صدقه من

   بود هوا رو دستش که دمید در پشت رو سام کردم باز درو تا

   بزنه در خواستیم اونم نکهیا مثل

   گفت بگم یزیچ رفتم تا

 

.گهید بدو ینشد حاضر هنوز که تو اوه+  

 

  نییپا رفت بعدم

  کردمی م کاریچ حاال بابا یا

   نییپا  کردم حرکت و دمیپوش رو قراضه یمانتو همون و شدم الیخیب

   شدم  سوار و کردم باز عقبو  در و سام نیماش به دمیرس

 

!؟ینشست عقب چرا+  

 

.ترم راحت ینطوریا-  

 

کنم؟  حرکت باشه+  

 

   دییبفرما بله-

 

  گفت افسوس با هوی که میبود راه تو

 

 نیبب نبود خودش حال تو اصال  اروی کردم تصادف وونهید هی با روستا از میگشتیم بر  میداشت نمی نازن نیماش اخ اخ+

  کرده کاری چ گلمو دست نیماش

 

ده؟ید خسارت یلیخ. واقعا متاسفم-  

 

.برداشت رنگ  نیماش ستین مهم که اونش نه+  

 

اهان-  



 

اره؟  زایچ نطوریا از یار ینم در سر یادیز کنم فکر+  

 

��بله راستش....خب....عه-  

 

�😂�الیخیب باشه+  

 

   سپردم گوش شدیم پخش که یمیمال اهنگ به فقط و نشد بدل و رد نمونیب یزیچ گهید

  میشد ادهیپ  و ستادیا باالخره

........... دنید با و مغازه هی تو میرفت  

گفت  و کمینزد اومد لکسیر یلیخ میخورد جا یلیخ  شهال دنیباد و مغازه یتو میرفت  

 

گذره؟ی م خوش رهیم هم جا همه خانم نمیب یم اوه اوه+   

 

  گفت و سام سمت به کرد رو بعدم 

 

 

م یدار داداش زن ینگفت داداش-  

 

 یول شبید گفتنیم داشتن  میزد حرف شبید نیا به راجع بفهم دهنتو حرف شهال گفت و شد رهیخ بهش یعصب سام 

  بودم اومده امروز منکه

   نبود من به راجب حتما پس

   شد دور ازمون کردو نازک یچشم پشت شهال

زد  صدام سام که نییپا انداختم سرمو  

 

. ایمی ک+  

 

! بله؟-  

 

؟یکن انتخاب لباس یخواینم +  



 

...... بله..... خب.... عه-  

 

  گهید مین یبب  میبر باشه+

 

  داشتم  بر ازش چشم بود گرون یلیخ یول اومد خوشم یلیخ که دمید یمشک  یمانتو هی گهید ی معازه هی تو میرفت هم با

   مغازه تو رفت سام دمید که

 

  خوامیم زیسا نیا  برامون نیاریب  رو یمشک  مانتو اون لطفا اقا+

 

  ومدهین خوشم ازش من نه نه-

 

  سمتم گرفت رو مانتو  من  به توجه بدون سام یول

ومدیم بهم یلیخ مانتوش اتفاقا و نبود ینطوریا  اصال که فیح یول میبر عی سر و ادین بهم کردمیم دعا دعا  

  گفت و زد رو اتاق در سام 

 

؟؟؟ ایم یک نشده تموم+  

 

  گفتم و نییپا انداختم و سرم ومدینم خوشم  رفتار  نیا از  اصال که من

 

   رونیب نیبر  لطفا   مونده هنوز نه-

 

 با رنگاوارنگ یها یکتون  و نیج شلوار و لباس دست چند دنیخر از بعد رونیب رفتم  و دمیپوش مانتو من سام رفتن با

  رونیب سمت به هم

....... کردند سام زدن  کتک به شروع و شدن ادهیپ ازش بزرگ یلیخ مرد دوتا و اومد نیماش  هوی که  میکرد حرکت  

گفتم  ینم یزیچ و بودم دهیترس من   

  بگو منو بده پولشو دیبا و کالهبردار  سام که کردند دادیب و داد بزرگ مرد دوتا اون خورد کتک یکل سام نکهیا از بعد

   یها آدم نیا کردمیم فکر و بودم شده خوشحال انقدر ها

داره شهال شیپ االن اون بود دهیفا یب و پوچ  سرم تو افکار همه که فیح یول کامرانن   

 کتک و سام یطور  اون اومدن که بودن یک نایا نبود مهم برام اصال بود گرفته  ام هی گر دوباره کنهیم حال و عشق 

 زدن 



  بودند شده ریسراز اشکام نبودن ی ول من شوهر یآدما کردمیم فکر من که بود نیا مهم 

  یتو یکنکاش چیه نکهیا بدون و میشد نیماش سوار باسام ختمیر یم اشک کوچه یتو داشتم من بود افتاده یاتفاق چه

 گوشش یتو یآروم یلیس سام دنید با استقبالمان اومد ییخوشرو  با یب دنمونیرس با  میشد خونه یراه بکنم موضوع

گفت و اومد و زد  

 

بده مرگم خدا ننه یوا+  

پسر شده چت   

 

ی شگ یهم مزاحم بازم یب ستین یزیچ -  

 

یخوبش بدم دوا هی بهت میبر ایب  برم قربونت ننه آخ+   

 

  چه  نیا  آخه کردمیم قبول  صدقه هیبق از داشتم  شدم بود دستم تو که ییها ساعت به رهیخ من و رفتن هم با اونا

 نکنه باشه داشته دوست رو یکس بازم ادیب سرش که  ییبال همه اون با که کنه قبول تونهی م دختر کدوم بود یسرنوشت

شهیم تنگ براش دلم نمشیبیم یوقت چرا یول نداره امکان  اصال نه باشم عاشقش واقعا  

رم یبگ  شیجد دینبا است گانه بچه احساس  هی فقط نیا آره بود سنم خاطر  به  یعاد  عالقه هی فقط نیا دیشا  

  به خواست ینم دلم ببردش تا آورد دست به سپردم هامو  غم  تموم دوش ریز رفتم و کردم باز رو حموم ریش و باال رفتم

 یتو شوهرش که ستمین دختر من که کنم نیتلق خودم  به خواستم یم باشم زیچ همه از یخال خواستمیم کنم فکر یچیه

  شهر هی یتو ماه رمیگ یم صدقه هیبق از دارم که هم یدختر نکنم فکر خواستم یم کرده تجاوز بهش جایب قضاوت کی

  چیه که  فیح یول یا غصه  و غم چیه بدون  رها آزادم من که کنم فکر خواستمیم ششی پ برم بتونم که ندارم ویکس چیه

  طردم شوهرم یحت که بودم دختر نداشتم شهر هی یتو لیفام ه ی یحت که بودم یدختر من نداشت قتیحق ها نیا از کدوم

شد  یم مزاحمم که بود پس انقدر برادرشوهرم یحت  که بودم یدختر رفت و کرد  

. هه  

 رفتار باهاش خوادیم دلشون   که هرجور همه و نداره پدر  که میتی دختر هی ستین پشتش چیه که بدبخت یتنها دختر هی

  کی و باخته شوی زندگ تموم جا یب قضاوت هی تو  که یدختر کردن فلکش نکرده گناه  خاطر به که دختر ای کندیم

جایب قضاوت  

  زایچ نیا به آنقدر ستین بلد را ها کوچه و ابونیخ اسم یحت که ییجا کجاست دونهینم هم  خودش که باشه ییجا االن

برد خوابم حموم یتو جا همون  سوختیم و بود شده قرمز چشام که ختمیر اشک و کردم فکر  

  کردیم صدام داشت یب یب اومدم خودم به خوردیم حموم در  به  که ییها ضربه  یصدا با

  نییپا هام لباس دنیپوش از بعد رونیب رفتم حموم از خودم  کردن شور گربه از بعد و  پاشدم دادمو جلوه یعاد یلیخ

خوردندیم شام بودند نشسته زیم دور  که شدم همه متوجه رفتم  

  یب که کردم مخالفت بخورم شام باهاشون و برم تا زد تعارف دنمید با سان شد جلب من سمت به همه توجه  ورودم با 

گفت و زد صدام یب  

 

خودته خونه ما میندار تعارف+  



 

   هیحرف چه نیا یب یب نه-

 

   یدونینم  قابل مارو پس+

 

. آخه  هیحرف چه  نیا جون یب یب نه-  

 

  میدار مهمون شام از بعد که ایب  ننه نیبش ایب  پس+

 

دم یپرس متعجب  

 

مهمون؟؟  -  

 

  شهال و سام یعمو پسر ادیم  کاوه ننه آره+

 

  مونمیم باال من پس آهان-

 

  ما شی پ یمونیم هم تو یچ یعنی مونمی م الال هیحرف چه گهید نیا نه+

 

.یب یب نه-  

 

   حرفم رو نباشه حرف+

 

   میشد خوردن  غذا مشغول و گفتم یا باشه یمعذب و خجالت با

 

                                 ×.× 

 

  میشد جذاب و پیخوشت  پسر هی متوجه در کردن باز از بعد زدن فونویآ که میبود نشسته  لیوسا کردن جمع و شام از بعد

   شد خونه وارد  یگل دسته با که

   من به دیرس همه با یاحوالپرس و سالم  از بعد خونه به ورودش با



   گفت و سام سمت کرد رو

 

  یبد خبر  یخواینم یریبگ  زن یخوایم+

 

  گفت عیسر سام که شدم آب خجالت از حرفش نیا با

 

   مهمونه شهالست یدوستا  از بود کجا زن داداش نه-

 

   من سعادتم خوش چه آهان+

 

شد دور ازم یچشمک  با بعد  

........ که مبل رو نشستم زده خجالت  

  گفت یبلند یصدا با  کاوه هوی که مبل یرو نشستم زده خجالت

 

کوچولو؟؟؟؟  یچندم کالس+  

 دمیکش هم تو رو اخمام گفت بهم که کوچولو ی کلمه دنیشن  با کرد نیتوه بهم رسما گرفت حرصم یلیخ حرفش نیا از 

   گفت و دیخند که ندادم بهش یجواب و

 

عمو زن  نیا ی  خجالت چقدر+  

 

. دخترم خستست ستین یخجالت نه-  

 

. ایدار دوستش معلومه عمو زن باشه+  

 

  گهید ر یبگ  گرتیج به زبون دقه دو پسر زبونت اون به بزنه مار آخ-

 

�😂�جون مامان باش+  

 

ب نشسته   

  گفت دوباره که میدیدیم لمیف و میود



 

دادن؟  اجازه پس یچ خونوادت نجا؟؟یا یاومد تنها تو+  

 

  بود ومدهین خوشم زدنش حرف طرز از اصال و بودم شده یعصب

  گفتم و زدم  یژکوند لبخند سمتش کردم رو

 

��.ستین مهم که  خونواده داده اجازه همسرم+  

 

  گلوش تو دیپر ییچا حرف نیا دنیشن با

  بود کرده فکر یچ خودش با ستین معلوم رو پر ی پسره

بود  یدنید کامال شدنش متعجب بودنم متاهل دنیشن با  

��رو  پر ی پسرره شد خنک دلم  

  گفت منو سمت برگشت کرد  که سرفه تا چند از بعد

 

ی باش متاهل کردمینم  فکر من خانوم ایم یک دیببخش +  

 

  ادیم  شیپ گهید تفاهمه سو نداره یبیع نه-

 

  بود شده همه از تر متعجب سام

   بشنوه نارویا نداشت انتظار یانگار

 

شانس؟؟ خوش یآقا اون کجاست  همسرت پس+  

 

   افتادم کامران ادی حرفش نیا با

   ازدواجمون شب

  مونییآشنا

  کرد اونکارو باهام که یشب

   اورد سرم که ییها باال

   شهال با بهم  انتشیخ

  گفتم نلرزه کردم یسع که ییباصدا و انداختم کاوه به ینگاه



 

. شدن فوت متاسفانه+  

 

  شد نیغمگ  همه نگاه

........... بودم شده مرگش به  یراض که کرده کارایچ  باهام شوهرم که دونستنینم یول  کردن  یهمدرد ابراز همشون  

 

  گفت سام بعدش یول میکرد مخالفت اولش می کن  یباز قتیحق و جرعت گفت  کاوه که میبود نشسته مون همه

 

؟؟ یا یموندن یعنی نه؟؟ یبر یخواینم تو داداش+  

 

   پسرتوووووو نیبب یب یب عه-

 

   اصن خودته خونه باش باش+

 

��ایکرد اصرار  جون فقط مونمیم آره-  

 

!!!!!!! کردم؟؟؟  اصرار من+  

 

.گهید آره-  

 

��برم تو رو+  

 

کنهینم  یباز گفت و شد پا شهال که میکن  شروع ویباز میخواست و نزدن یحرف گهید  

  کنه یباز نداره دوست گفت و شد پا یسرتق  با اون یول نره گفتنیم داشتن و بود اومده در همه  یصدا

  کرد ترک جمعو بعدشم و

 

  بود شده چش نیا وا+

 

   بود کرده ولش پسرش دوست-

 



!!!!!کاوههههههههههههههه+  

 

�😂�شمیم خفه گید من باشه باشه-  

 

  دنیخند کردن شروع ییدوتا و  صورتش تو زد و کاوه سمت کرد  پرتاب بغلشو تو کوسن سام

  کردم نثارشون ییرو پر متعجب زدن که ی حرف با یول برم منم که بگن یزیچ بودم منتظر

 

��میبخور کنه درست زیچ هی ایم یک نهیا نوبت باشه هم ینوبت گهید خب+  

 

شرمنده  کنهیم درد سرم کمی من نه ؟؟یییییییییییییچ-  

 

؟؟یخواینم توی گوش یعنی+  

 

   بود سام دست تو که شدم میگوش متوجه که برگشتم

  بود عکساش دنید نباشم کامران  ادی و شه کم میدلتنگ شده کممی تا داشت وجود که یزیچ تنها نه

گفتم  حرص با و برگشتم  

 

.من بده ویگوش +  

 

  دهیخواب که هم یب یب میرفت ضعف واقعا نیبب -

 

  دادیم نشون شبو کی که انداختم ساعت به ینگاه

 

چه؟  من به االن خب+  

 

کاوه؟ نه مگه میدیم پس تو ی گوش هم ما میبخور کن درست زیچ هی تو هیخوب معامله نیبب -  

 

. داداش اره_  

 

  آشپزخونه سمت رفتم حرص با و کردم یپوف



  افتادم مروین ادی که کنم درست یچ بودم نیا  فکر تو و نداشتم حوصله اصال

 قاچ ارشوریخ و اریخ و گوجه کنارش و کردم درست یراز یش ساالد و شکستم مرغ تخم تا چهار و برداشتم تابهیماه هی

 کردم

   بعد و دمیچ زویم

  که ننیبش خواستن کردم درست رو غذا و گمینم یالک  که شدن مطمئن و دنید زویم و  اومدن یوقت  کردم  صداشون و

....... که گفتم و ندادم اجازه  

  داده بهشون رو ایدن کل بودن دهید رو غذا  یوقت یانگار ک اون بدن لیتحو  بهم موی گوش اول تا گفتم و ندادم  اجازه 

گرفتن سمتم به رو یگوش چرا و چون یب بودند  

   شدن ور حمله ها  غذا سمت به بودن  اسارت تو که ییکسا مثل و رفتن زیم سمت به بعدش و 

  یبد یصدا  و کرد ریگ پله  تو دستم و افتادم و دمیند رو پله که بودم فکر تو و رفتمیم  اتاقم سمت به یحرف چیه بدون

   داد

  نشد متوجه یکس نکهیا مثل یول دمیکش  یفیخف غیج

  بود دهید ضرب ای بود شکسته مطمئنا و بود گرفته ُگر دستم

  خواستمینم من و گرفتنی م  دستمو نهیمعا یبرا مسلما چون  کنم صدا رو دوتا اون تونستمینم یول داشت  یبد یلیخ درد

  رهیبگ  دستمو کامران جز یکس

  شم خفه خودم تو تا گرفتم گاز داشتم دستم تو که  یدرد از زبونمو

   رفتم باال ها پله از آروم و

  کردیم درد  یلیخ و بود کرده ورم دستم

دنیکش یم  ریت استخونام  

   نشد که نشد یول بپره سرم از تا کنم یمحل یب بهش خواستم و دمیکش دراز تخت رو

   مردمیم درد از داشتم

   بردینم خوابم اصال یول بخوابم کمی تا بستم چشامو و بستمش یروسر با

  رفتنیم هم پشت ها  قهیدق ساعت به شدم رهیخ

  دادیم نشون رو  سه که انداختم ساعت به ینگاه

   سوختیم و بود  کرده پف چشام که بودم کرده هیگر اونقدر و کردیم درد وحشتناک واقعا کنم تحمل تونستمی نم

   بتونم تا رونیب اومدم اتاق از

  بردارم نیبتاد باندو هیاول کمک یها جعبه از نییپا

   کنم کاریچ دیبا  دونستمینم و نبودم بلد یچیه

   کردیم تمیاذ  بودنش زونیاو و بود شده نیسنگ  که بود کرده ورم اونقدر دستم

  کردم بندش گردنم دور بودمش دهیخر امروز که یشال هی با

  بود دهیبر نفسم و کردیم درد یلیخ

  کردمیم  هیگر غیج با و زدمیم هق ناریا



  نییپا رفتمیم اروم  ها پله از

........ یباصدا که  

  شدم خکوبیم جام  سر کاوه یصدا با که

   گفت و انداخت دستم به ینگاه ینگران با

 

دستت؟ شده یچ+  

 

. یچیه....یه-  

 

.نمی بب نجای ا ایب+  

  عقب  رفتم که جلو اومد یم داشت

 

  کنما داریب رو یب یب نزار دهیپر روت و رنگ! ؟یترسیم من از بخورمت  خوامیم مگه ایم یک  ایب+

 

  اصال توچه به نمیبب اونور برو-

 

  دکترم من+

 

  گفتم تعجب با و سمتش برگشتم حرفش نیا با

 

!!! واقعا؟؟-  

 

   نمیبب ایب مگه دارم یشوخ آره+

 

  امینم -

 

   رفته در  معلومه دستت ورم از اوف+

 

  برم خوامیم لطفا کنار برو من خوبم خوادینم -

 



اره؟؟  یکرد  هیگر یاونطور که یخوب+  

 

آخه؟؟  چه تو به یکارمیچ-  

 

  کنم درمان خودتو مرض یحت یخواینم  ویترسیم ینطور یا چرا بگو فقط بابا باشه+

 

   کنار  برو گفتم-

 

   نداد مخالفت ی  اجازه و جلو اومد ینگران  و هول با کاوه که گفتم یبلند آخ که دیکش  یفیخف ریت دستم

  گفت یعصب که دمیکش  دستمو

 

   بدبخت یریمی م+

 

!وفته؟یب اتفاق آرزومه که  یزیچ مرگ؟؟؟؟؟! ؟یزنیم حرف یچ از  یدار آرزومه-  

 

  لطفا کنم نتی معا ایب+

 

   بودنتو دکتر کارت همون  بده نشون تویی شناسا کارت اول-

 

   کن صبر باشه باشه+

 

   داره  مدرک دادیم نشون که داد نشونم کارت هی و نییپا اومد فیک هی با قهیدق چند از بعد و باال رفت

  بود همون حتما یول دمیفهم ینم یزیچ که من البته

  رمیبگ گازش گفت و دستم داد  رو یب یب یها پارچه از یک ی دستم نهیمعا از بعد و جلو اومد

   شدن داریب همه که دمیکش یبنفش فرا  غ  یج چنان انداخت جا دستمو یوقت که نکردم نکارویا

  آشپزخونه تو اومدن و

........... گفت دنمونید با یب یب  

 

ن؟؟یکنی م کاریچ نیدار شما+  

 



   بکشه طول شتریب چقدر االن ستی ن معلوم گهینم یزیچ یول شکسته دستشو خانوم ننه یچیه:کاوه

 

ننه؟؟  آره سرم به خاک اوا+  

 

.کنهیم بزرگش انقدر داره کاوه آقا چرا دونمینم ستین یمهم زیچ یول ننه آره:من  

 

  خودت با یکرد کاری چ نمیبب  ایب ننه ایب+

 

   دیکش آغوش تو منو و د ید رو دستم یمهربون با که جلو رفتم یشرمندگ با حرفش نیا با

  بشکنه بغضم شد باعث نیهم که زد سرم رو یا بوسه

  زدمیم  هق هق بغلش تو

   نبود مهم اصال یول کردنیم  نگاهم ینگران با همه

  بودن متعجب همه کسم یب چقدر تنهام چقدر بختم بد چقدر من آخه  شدم  یخال و کردم هیگر مفصل یب یب بغل تو

  درد  یحساب سرم و بود خون  ی کاسه چشام  انداختم خودم به ینگاه رونیب اومدم آغوشش از  و شدم جدا  یب یب از که

   کردیم

  دادیم نشون صبحو  ۴ که انداختم ساعت به ینگاه

  کردنی م نگاهم ریمتح کاوه و سام و بخونه نماز بود رفته یب یب

 

!شده؟ یزیچ+  

 

��ریخ نه:کاوه  

 

اصال  نه:سام  

 

   خوبه آهان+

 

دادمینم بروز یول داشت  درد یلیخ دستم  

 

دکتر یبر دیبا گمیم یکنیم لج یک با یدار:کاوه  

 



   اصال رمیبم  خوامیم  من  چه تو به آخه چه تو به:من

 

  خب چه من به یگ ی م راست:کاوه

 

ن؟؟یکنیم دعوا نیدار ها بچه:سام  

 

  نه:کاوه

 

��دونمینم:من  

 

   باال سمت  کردم حرکت و کردم کج راهمو

  دیلرز بود  زیم یرو که میگوش و اومد امکیپ هی که نشستم و اتاقم تو رفتم

  برداشتم زیم یرو از مویگوش و رفتم

............. امیپ متن دنید با و کردم باز  امویپ  

   شدم متعجب یلیخ امیپ متن دنید با

  بود ناشناس شماره

  رهینم ادشی منو اون  که بودم مطمئن من بود داده کامران حتما

  امشیپ به دوختم چشم

 

 یبرس یخوایم یچ  هر به دوارمیام ایدن نیا تو یاومد و یکرد باز چشاتو که یروز مبارک تولدت.خانوم سالم》

《��اخمالو خانوم    

 

  خوندمیم  امویپ ذوق  با و بودن  شده سیخ قرمزم یچشا بود فرستاده کامران مطمئنا

   بارها و ها بار خوندم یه

  نکردم مهار رو لبم رو اومد که یژکوند لبخند و خودندم  هزارم بار یبرا

  اوردمیدرم بال  یخوشحال از و زدمیم قهقهه

  بود زنش شیپ االن  اون یول

  کنم  درک تونستمینم هاشو کار نیا  یول داشتم دوستش من درسته

  باشم نشونیب که خواستمینم من و بود دوست گهید یک ی با االن اون

  کنم درکش تونمیم و زنم هی خودم من



 من مثل اونم شم باعث و بشکنم اونم دل که خواستمینم جنسم هم عنوان  به یول نداشتم یخوش دل شهال از  که درسته

  نهیبب عذاب

   شدیم محسوب انتیخ هی کامرانم منو بودن ارتباط در نیا و

  کنم انتیخ که نبودم پست اونقدر هنوز من

   باشم شیزندگ تو منم  که نداشت لیدل و زدیم مهال یبرا قلبش و بود گهید یک ی به متعلق ی ول آره بود شوهرم اون

  کردم بالکش و آوردم رو شماره انسنداد  و شدم یراض باالخره صاحبم یب قلب و خودم با رفتن کلنجار یکل از بعد

   افتاد ینم نمونیب هم یاتفاق و بده امیپ بهم تونستینم  گهید ینطوریا

  داشت دوست رو گهید یک ی االن اون

 نشونیب مزاحم هی عنوان به خوامینم  من و شهالست اونم و زنهیم گهید یک ی برا قلبش یول باشن نکرده ازدواجم اگه

  باشم

   شد  خارج لبام نیب از یواشی آخ که دیکش  یفیخف ریت دستم

   بود ۴:۳۰ ساعت

  ازین خدا به یبیعج طور به طیشرا نیا تو یول باشن نماز اهل که بودم نشده بزرگ یا خونواده تو یعنی خوندمینم  نماز

  داشتم

  بالکن تو رفتم و برداشتم رو بود طاق رو که یک یکوچ قرآن و شدم پا

   بود قشنگ یلیخ شب یاهیس

   بود دهیکش  آغوش تو رو ها ستاره رو ابرا و بود دهیخواب آسمون دل تو ماه

《نباء》ی  سوره که کردم باز رو قرآن  

خوندن کردم شروع هللا بسم با  

  

《............... تَساعلونیَ َعما》  

   شدم آروم کردنش تموم از بعد

   دادن  عالقشو مورد و قشنگ یباز اسباب هی کیکوچ ی بچه هی به یانگار

  بودم شده سبک پر هی ن یع که آروم اونقدر

  زدم روش یا بوسه و بستم قرآنو

  آسمون محض یاهیس به شدم رهیخ

   کنهیم یآور ادی آدمو یدردا فقط شی قشنگ  اونهمه با که ییوفا یب آسمون

   کردن دل  و درد  کردم شروع که شد یچ دونمینم

 

 بچه احساس هی همش نایا دیشا ستمین کامران عاشق من د یشا.نکشه خودشو مشکل نهمهیا  با که هیک نه؟ مگه بده یلیخ》

 رهیم که بعد خورهیم حرف یکل و کنهیم دعوا باهاش و  نهیب یم ویکس ک روز ن یاول منه؟ مثل یاحمق کدوم آخه گونست



 یلیخ کنهی م تظاهر شب نیاول و شوهرش خونه تو ادیم فروختتش پولدار  بچه هی به لباس هی نیع مامانش نهیب یم خونه

 مادر یها شین کنه  تحمل رو مهال ارزش یب یحرفا دیبا شهیهم ارهیم در رو خوشحاال یادا و کرده ازدواج وقته

  ارهیدرب  رو ها حامله یادا وقت چند کنه تحمل شوهرشو

 فلکش کنه تجاوز بهش شوهرش و کنه جادیا مزاحمت براش برادرشوهرش بسابه قند براش نباشه یکس عقدش روز

《شه یزخم و کبود بدنش کل و کنن  

   ختمیریم اشک ن یح همون و دمیخندیم رمیتقد به

  بودم دهی کش یسخت نهمهیا سال ۱ تو من

  ختمیریم اشک و زدمیم حرف  بلند یصدا با

   گرفت بارون نم نم هوی

   گفتم و زدم یا قهقهه

 

  هنوز نگفتم  نویا تازه بدبختم؟؟ اونقدر کسم؟؟  یب اونقدر  آره! خدا؟ یکنی م هیگر من برا یدار هم تو》

   شد منم مزاحم و اومد و  خواستیم رو گید یک ی کرد انتم یخ بهم گفتم زدمو یتلخ لبخند

   کن هیگر حاال: زدم داد

 گهی د یک ی گفت مارستانیب تو رونیب انداختم کرد تردمم تازه اهمیس بخت خاطر به ببار کن پا به طوفان ببار ببار آره

  زندم هنوزم نایا ی همه با من و خوادیم رو

نه؟  یندار کشتن قصد  

........... دنید با و برگشتم تعجب با اومد پشتم از که ییصدا با هوی  

 

  شدم متعجب یلیخ سام دنید با و برگشتم

 

؟؟یکنی م کاری چ نجایا تو+  

 

؟؟یکنیم کاریچ یدار تو-  

 

  بده حالم که ینیبیم بدم قرض بهت رو یب یب  نکیع یخوایم+

 

بده چرا گمیم دارم منم-  

 

  من  اتاق از رونیب برو چه؟ تو به+

 



  حاال یاریم جوش چرا باشه-

 

  رونیب برو+.......

 

  بود راست حرفات واقعا-

 

تو؟؟ یینجایا یک از+  

 

  اولش-

 

  گفتمیم یا گهید یزایچ دیشا ؟یبزن در هی یتونستینم  تو زننیم لگد رنیم که لهیطو  تو+

 

قته؟ یحق کرده؟ نکارویا باهات یک گفتم-  

 

کنم؟یم فکر ینطوریا من ای یشد یرتیغ من برا االن تو+  

 

. یکنیم فکر درست نه-  

 

  نداره یربط تو به من یخصوص یزندگ+

 

......ایمیک یول-  

 

   خانوم ایمیک باشه؟ خانوم ایمیک یانداخت جا خانومشو+

 

....... یول-  

 

رون؟؟یب یبر شهیم بده یلیخ واقعا حالم+  

 

   رونی ب رفت اتاق از و موهاش تو انداخت چنگ کالفه و دیکش یپوف

   کردم قفل درو و برداشتم رو دیکل کشو تو از و شدم پا



دمیکش دراز تخت رو و دمیپوش یراحت  لباس و آوردم در مانتومو  

   بودم شده کالفه یلیخ واقعا و نداشتم رو یا گهید کار چیه ینا

   برد خوابم و شد بسته چشام که بود دهینکش قهیدق دو به

 

                 ○•●°○•●°○ 

 

   دادیم  نشون رو ۲  که افتاد ساعت به  چشمم دادم بدنم به یقوس و کش و کردم باز چشامو یوقت صبح

  انداختم ساعت به ینگاه دوباره و دمیمال چشامو و شدم بلند متعجب

   بود ۲ ساعت دمیدیم درست نه

  شستم رو صورتم و دست و شدم پا خجالت با

  دمیپوش یل شلوار با یا یمشک  زیشوم

   ادیدرب یروح یب از صورتم تا زدم یرنگ  یصورت رژ

  نییپا رفتم و کردم سرم مویمشک  ریحر شال و  بستم باال و کردم  جمع موهامو

   بود کیتار کی تار خونه و بودن خاموش برقا

   داشت درد  یلی خ و بود وصل گردنم به یهمونطور هم یک ی اون و دادم هیتک  راهرو یچوب یها دسته به دستمو

   زدم صدا رو یب یب و رفتم نییپا ها  پله از  آروم آروم

 

؟؟؟ ییکجا یب یب ؟؟؟؟یب یب+  

 

   سرم رو ختیر یرنگ  کاغذ و پولک یکل بعد و اومد دنیترک ی صدا و شد روشن برقا هوی

   اومد ادمی هوی زدنیم دست داشتن که همه دنید با

️♀��بود تولدم امروز یوا  

   شدم خوشحال یلیخ چرا دروغ

  کردمیم حس وضوح به کامرانو نبود یول

   برم باهاش من که بخواد و کردم اشتباه بگه تو ادیب اونم و بزنن در االن خواستیم دلم

........ که فیح فیح یول  

  غصه شتریب نزاشت و دیبر افکارمو رشته بود دهی کش آغوش تو منو و گفتیم کی تبر بهم داشت که  یب یب یصدا

  بخورم

   بودن گفتن کیتبر حال در همه و شدیم پخش شاد آهنگ

   بود شده زونیآو سقف به هم شره شر تا چند و بود یرنگ  ی رنگ  یبادکنکا از پر خونه کل



   شدم متعجب  یلیخ کیک یرو عکس دن ید با اومد کیک هی با سام هوی

   کردمیم درست مرغ تخم داشتم شبید یوقت بود من عکس

  بود شده دار خنده ی لیخ حالت اون با افمیق

️♀�🨂�تابهیماه و ریکفگ  با آلود اخم  و یحرص  

  نشستم مبل رو و زدم یمحو لبخند

من  دور اومدن هم هیبق  

   کردن روشن رو شمعا و جلوم گذاشتن کویک

  شمردنیم  معکوس ۱۰ از و کردن شروع

   کنم فوتشون نداشتم دوست

  ادیب کامرانم خواستمیم

  ده

 نه

 هشت

 هفت 

ش یش  

 پنج

 چهار

 سه

 دو

   زدن درو زنگ بگن کوی رفتن تا

لعنت  محل یب خروس بر یا گفت خنده با سام  

  در دم رفتم و شدم پا یخوشحال با

   شدم مواجه بزرگ یلیخ یصورت دیسف خرس هی با که

   شدم مرگ ذوق خرس دنید با

بودتش؟؟ فرستاده کامران یعنی  

............... هوی که  هیک طرف از دمیپرس یچ پست از که کردمیم نگاه خرس به یخوشحال با داشتم  

   اومد پشتم از کاوه هوی که

   کرد امضا کاغذو و کرد سالم ی  چ پست اون با بعدش

   گفت و من سمت گرفت رو خرس تو اومد و گرفت و خرس

 



آوردن  زود کمی دیببخش +  

 

زدم  لب ناراحت و جون یب کامرانه کار کردمیم فکر ها باش منو بود دهیپر حسام تموم من  

.خوشگله یلیخ ممنونم-  

 

ا؟ یمی ک+  

 

!بله-  

 

؟؟ یشد ناراحت یزیچ از+  

 

مگه؟ چطور نه-  

 

   شدن ناراحت چشات آخه+

 

   اونه یبرا حتما شدم داریب خواب از تازه نه-

 

.واال بگم یچ یبگ  تو یچ هر باشه+  

 

  امیب  خواستم و نموندم شتریب

 

. ایمی ک-  

 

!بله+  

 

.شیگذاشت جا ؟؟یخواینم تویهد-  

 

️♀��بودم داده یبد یسوت یوا  

  گفتم و سمتش گرفتم رو بود یچیپ باند که دستم افتادم دستم ادی هوی

 



  کنهیم درد  دستم شیاریب  زحمت یب شهیم+

 

️♂�🨅�نبود حواسم دیببخش آها،باشه-  

 

.نداره یبیع نه+  

 

  خونه تو میرفت و مینزد یحرف گهید

   کنم  فوت رو شمعا تا نشستم مبل رو دوباره ورودمون از بعد

  بودم کامران،ناراحت نبود از ادیز یلیخ

  کنم له غرورمو تونستمینم یول

   ختمیر یم اشک نایا جلو دینبا

   زدن دست کردن شروع هم اونا و کردم فوت رو شمعا ها بچه معکوس شمارش از بعد

  هم به  دارن ها بچه شدم متوجه که گرفتم رو چاقو ب بُرم رو کیک تا داد بهم و آورد رو چاقو شهال که زدم یتلخ لبخند

   کننیم اشاره

  بفهمم من که خواستنینم  حتما چون نکنم نگاهشون کردم یسع

   صورتم تو زد رو خامه کمی انگشتش با و جلو اومد شهال هوی

   خنده ریز زدن  همه که کردمیم  نگاهش  تعجب با

   گفت و اومد سام هوی

 

��گهید رسمه هی نمیا خب+  

 

  گفت و گذاشت زیم یرو رو یک ی کوچ ی جعبه بعد

 

.تولدتو گمیم  کیتبر ناقابله+  

 

ممنونم  یدیکش  زحمت-  

 

  آوردن هاشونو هیهد و گفتن  کیتبر  همشون نوبت به بعدش

  بود کرده معذبم که کردی م نگاهم لبخند هی با همش سام

  کنم باز رو ها هیهد که گفتن هوی



 

��مشخصه کامال نداره کردن باز به ازین که من هیهد:کاوه  

 

  شهینم دهید  اصال یدیخر ک یکوچ کمی شما داداش آره:سام

 

   هاتو هیهد کن باز کن ولشون رو اونا ایمی ک خب خب:شهال

 

.باشه:من  

 

   کردن باز کردم شروع

  پالک با گردنبند هی  که کردم باز رو یب یب هیهد و کردم تشکر بود هیهد کارت هی  که  کردم باز رو شهال هیهد اول

  بود رنگ یا روزهیف

.است قهیعت و یمیقد  بود معلوم و بود خوشگل یلیخ  

   سام یکادو کادو نیآخر سراغ رفتم و کردم تشکر

ن؟؟؟؟ یا آماده گفت  و دیخند برداشتم که جعبشو  

 

.چشهییسو جعبه اونم یدیخر بنز  یانگار یگ یم جور هی:شهال  

 

  کنه بازش بزار حاال هست ی ا تحفه چه یانگار گهیم جور هی نه نه:کاوه

 

  کردم پرت رو جعبه و زدم  یبلند غیج بود توش که یزی چ دنید با و کردم باز رو جعبه

  کرد پرت رو جعبه و دیکش یفرابنفش غیج جعبه تو بزرگ سوسک دنید با هم شهال شهال یپا رو افتاد که

 

  میزد  داد حرص بودبا شده چندشمون و میبود دهیترس که  شهال منو

 

!! ساااااااااااااااااااااااااااامممممممممممم+  

 

   گفت کاوه و شدن ساکت دنیخندیم داشتن که کاوه و سام

 

   یبمون زنده یخوایم اگه کن فرار بنظرم اوه اوه-



 

   گذشته تو رفتم من که زدیم حرف داشت و کرد یا خنده سام

   تخت رو بود گذاشته سوسک کامران که مونییآشنا اول شب

  زمیریم اشک دارم شدم متوجه که شد یچ دونمینم

......... گفت ینگران با سام  

 

ا؟؟؟؟یمی ک شدیچ+  

 

   ستین یزیچ-

 

  دیببخش یوا ؟؟یدیترس سوسکه از+

 

   شد بد حالم افتادم یزیچ هی ادی ستین یزیچ سام نه-

 

️♂��پس باشه آها+  

 

  دیچرخ من سمت همه یها نگاه زدنش صدا با

  نگفتن یزیچ یول کردنیم نگاهم همه

 از بعد منم  نگفت یزیچ و نکرد  سماجت چکسیه بودم کرده تشونیاذ یلیخ واقعا کننیم  مالحظه دارن که کردمیم حس

  چیه یول دادیم عذابم شدن ریسراز اشکام که شیپ  لحظه چند اتفاق بودن منتظرم همه حال تو اومدم صورتم شستن

  و میبرداشت همه کرد تعارف و آورد وهیآبم و رفت شهال بعد میزد برش کویک و شدم الی خیب اوردنینم روم به کدومشون

  بود یا خوشمزه کیک خوردن میکرد شروع

  من ضعف نقطه یعنی  بود یشکالت

  داره زیسورپرا برامون شاپ یکاف  میبر گفت شهال که میبود نشسته

   نبودم بلد یزیچ و گهیم رو کجا داره دونستمینم من

  بپوشم لباس تا باال رفتم و شدم پا و نکردم مخالفت

  هیچ طی مح اون مناسب لباس دونستمینم

  زدیم حرف مکان ه ی به راجب ادیز احتمال به یول  بود؟ یچ شاپ یکاف از منظورش زدن؟یم حرف یچ به راجب

   نبود یا دکمه  جلوش گشتم  یچ هر دمشیپوش و برداشتم کمد تو از یا یمشک  یمانتو

  رفتم؟یم ینطوریهم دیبا االن وا

باشه؟  بوده پاره نکنه  



  کردمی م نگاه ها مانتو به تعجب با بود ینطوریهم اونم که برداشتم رو گهید یک ی

   سرم تو خورد جرقه هی هوی که

  بود تنش نایهم هم شهال اونروز آره

   بود نیا ایینجایا مدل کنم فکر

  دمیپوش و برداشتم یا ساده ی  مشک  شرتیت ریز بود مزخرف چقدر واقعا

  دمیپوش بودمم دهیخر که یدیجد یمشک  یمانتو و یل شلوار

  رونیب  رفتم و زدم رژ کردم سر شالمو

  رونیب اومد ییرو روبه  اتاق از که شدم کاوه متوجه که

  کرد دایپ یتالق هم با نگاهامون

   نیی پا رفتم و دمیدزد چشامو عیسر

   دمیپوش یدیسف  ی  کتون

  گفت دنمید با سام

 

؟یدیپوش هیچ نیا+  

   گهید یدیخر خودت که هییلباسا خب ��.ی کرد شلوار ن؟یا-

 

   یدینپوش تویسارافون ریز چرا گمی م رو شرتیت اون+

 

   کردی م معذبم شیالک  یشدنا یرتیغ

  بزنم حرف باهاش  و شه وا صحبت سر خواستمینم

   نمیبش تا کرد باز عقبو  در که کردم اکتفا  چه تو به هی به فقط

   شدم کاوه نیماش سوار و رفتم و ندادم یمحل

   دیباری م دیتهد نگاهش از

   شد سوار خودشم و بست نشویماش در یحرص

  دمیکشیم خجالت ازش چرا دونمینم شد سوار و زد یلبخند کاوه

   کنهیم  نگاهم نهییآ تو از  داره شدم متوجه که برگشتم

  دیخند که دمیدزد نگاهمو

  میبود اومده کاوه با شهال منو و بود رفته سام با یب یب

  دی پرس دید دناشویخند نیا که شهال

 



آرههه؟؟؟؟  هییخبرا کنمی م حس+  

 

.نه-  

 

   گفت و کرد یا خنده شهال نه گفتم یوقت

 

خر منم باشه+  

 

  کرد  ادیز اد  یز رو ضبط یصدا کاوه  که بده ادامه خواست و میدیخند

   نگفت یزیچ و کرد اشاره بهم چشمک با هم شهال

  بود شده مهربون  و بود کرده فرق امروز

   دادیم هشدار بهم راجبش ی حس هی یول چرا دونمینم

  رمیگ ی م سخت انقدر شهالست کامرانم زن   اسم چون دمیشا

  ستادی ا نیماش هوی که میرفتیم میداشت

  میدیرس گفت که بود کاوه یصدا بعد و

   شدم روم روبه  مکان متوجه که میشد ادهیپ

  بود نجایا کافه از منظورشون پس آها

   رستوران به هیشب ییزایچ هی  بایتقر

  بودم شده متوجه کامل و بود یک ی دنبال چشم با شهال

  گرفت سفارشامونو کاوه که تو میرفت

  نذاشتم محلش که  امروزه اتفاق بابت زنمیم حدس و بود آلود  اخم کمی سام

  زنهیم لبخند یک ی به داره شهال شدم متوجه که میبود نشسته

زد  خشکم روم به رو فرد دنید با و برگشتم  

............. نیا من  یخدا یوا  

 

( کامران)  

 

بودم خودم مقصر و نداشتم یا چاره یول دوره ازم کنم تحمل تونستمینم شدمیم وونهید داشتم ایم یک  نبود تو  

  بودم کرده چک رو ها خونه مسافر و هتال تموم

  بودن شده فیرد بابا یها نوچه تموم و



  بود رفته کجا یعنی

 کاریچ باهام ساله  ۱۵ دختر  اون دوره ازم کنم تحمل تونستمی نم جوره چیه بود بد افتضاح حالم و شدیم وونهید داشتم

  بود کرده

   آره در پا از منو بود تونسته یچطور

  دمیترسیم یول بگردم رو مارستانایب  خواستمیم

  دادینم بهم رو مارستانایب گشتن شهامت دادنش دست از ترس

 مدت نیا تو  بود نگرانم یلیخ بود شده تموم اعصاب قرص  و بودم شده یعصب بود بد یلیخ حالم  روز دو نیا تو 

  ستین شمی پ ایمیک به تنهام چرا که کرد یم جو و پرس ی لیخ نداشتم یخوش حال اصال   و گرفتم یم و ریام پاچه همش

  بودم زده خجالت بگم تونستم یم یچ

  بد یلیخ حالم شبید رفتم ینم رونیب و بودم اتاق تو  کال   روز دو نیا تو کردم یم یدور بهش دادن جواب از شهیهم

که  یحد در بود  

رفتم گور تا   

  کنم یریجلوگ چشمام به نور برخورد از تا بود چشام رو میخون ساعد و بودم دهیکش دراز تخت رو

   اومد در  صدا به اتاق در

 

. این+  

 

  کامران درو کن باز ایب-

 

. ستین خوش حالم ریام برو+  

 

 خودم بگو یری بم یخوایم ی خورد رو همه چرا دمید ییدستشو تو قرصتو یورقا کردم خبر دکتر کن وا درو-

  هیچ نکارایا کشمتیم

 

  ریام برو ندارم حوصله زینر مزه+

 

  کامران اومده دکتر-

 

   بره بگو+

 

؟یبرداشت دکوی یدایکل چرا.گفتم درو کن باز-  

 



   دادمینم  جوابشو

  بود یخون جا همه و بودم کرده یخط  خط دستمو کل  غیت با شبید

حساسه  شدت به خون  به نسبت چون نهیبب وضع اون تو  منو تونهینم بودم مطمئن  

  بودن شده سیخ چشمام

   بود مرگم چه من

  ختم؟یریم اشک  ساله ۱۵  دختر هی یبرا داشتم

   بود شده زرد  صورتمم و بود شده کبود دستم

   بود رفته بدنم از یادیز خون

  کنم درک رو ایم یک اونشب حال  تونستمیم ینطوریا  دیشا حداقل

   کنم جبران اونشبو تونمینم  بکنم میغلط هر من یول

   چقدر پسر یپست چقدر تو اخه

  گفتیم که اومد یم ریام  داد  یصدا

 

   رونیب یایم شده خراب اون  از که باالخره کامران نمی شیم در پشت من  یبزن جا ینطوریا یتونینم +

 

   سکوت و سکوت بازم

  زدمیم جا دینبا من

  کردم پاک صورتمو و شدم پا

  شبید بودم بسته شرتمیت  با دستمو

  بخوره هوا تا کردم بازش

  انداختم دستم رو یخطا به ینگاه

   نبود مهم  اصال یول سوختیم ادیز یلیخ

  بودمش نشسته آخه بود یخون هنوز

   نشه دهید ادیز تا روش دمیکش  رو پتو بود یخون اونم که انداختم تخت به ینگاه

  کردم زیتم رو بود شده یخون ساعدم از که مویشونیپ  شرتیت با

  بود رفته جونم تموم و ستمیوا پام رو تونستمی نم

  کردم  باز درو و رفتم سست یقدما با

  شد شیاشک  ی چشا قفل چشام که شد پا ریام

  گفتم و زدم لبخند

 



! نفله؟ کرده ولت دخترت دوست+  

؟ینالیم من اتاق در پشت چرا  

 

  گفت کردیم پاک اشکشو که همونطور گرفت شدت شیگر

 

  قهره دوروزه کرده ناز پسرم دوست نه-

 

   لباسش به شد  دهیکش دستم که کرد بغلم محکم

  کرد نگاهم تعجب با که دمیکش یآه خداگاه نا

   رهیم جیگ داره سرم کردم حس که کرد نگاهم باور نا میخون دست دنید با

 رگام تو یخون گهید کردم حس و شد اهیس چشمام یجلو زیچ همه هوی که داشتمیبرم قدم جلو به داشتم

........... جوشهینم  

 

《ایم یک》  

 

. زد خشکم روم  روبه فرد دنید با و برگشتم  

   بود خودش من  یخدا یوا

  کردم گم  پامو و دست دنشید با

   بشم رو به رو وانیک با هم نجایا بخوام که کردمینم فکر اصال

   کردیم نگاهم فقط و بود زده خشکش من دنید با اونم

  گفت کاوه که دمیدزد ازش چشامو

 

شده؟  زرد روت و رنگ چرا ا؟؟یم یک خوبه حالت+  

 

ست ین میزیچ خوبم نه-  

  شده گچ نیع رنگت بزن صورتت به آب هی برو+

 

  باشه-

 

  بود راهرو ته که ییدستشو سمت رفتم و شدم پا



   بست پشت از یک ی که کنم باز درو خواستم

   زد خشکم وانیک دنید با و برگشتم

   یوا یا

   شدم پا زیم رو از چرا  که کردم لعنت خودمو بار صد دلم تو

  دمیترسیم روم روبه فرد  از من

   دمیترسیم شوهرم برادر از

 

. زنداداش سالم+  

 

.لطفا اونور یبر شهیم وانیک آقا سالم-  

 

!!!! گفته؟؟؟ دروغ من به شهیهم مثل ای دوستش تولد ادیم گفت آخه  ؟؟ییشهال  دوست+  

 

  ستمین  دوست شهال با یول دونمینم -

 

هان؟؟ یکنی م کاری چ نجایا تو+  

 

  گفتم اونور برو-

 

؟یترسیم ازم+  

 

!کنار     برو     گفتم-  

 

.لحنت ن یا از االن دمیترس آخ آخ+  

 

فطرت؟؟ پس جونم از یخوایم یچ-  

 

بدم؟؟  سالم لمونیفام به تونمینم  یچیه+  

 

   شدم جدا ارباب  از چون ستمین لتیفام گهید من-



 

  منو نیبب  خب ؟؟یزنیم صدا ارباب شوهرتو جالب چه!!!!!!! ارباب؟؟؟؟+

 

   بودم شده معذب یلیخ نمونی ب یک ینزد از و نیزم به دوختم چشامو

 

  کنهیم تیخاستگار داره ارباب داداش+

؟؟یشیم زنش  

 

  گفتم و دوختم چشم بهش نفرت با

 

  زنمیم داد کنار ینر گهید هیثان دو تا تو یپست چقدر-

 

. ینداد  جوابمو+  

 

   رفتم در رشیز از  لحظه همون صورتش رو گذاشت رو دستش و شد یاونور که زدم گوشش  تو یمحکم یلیس

  گفتم و آوردم باال دیتهد ی نشونه به  انگشتمو و برگشتم

 

. منو نیبب تو حاال-  

   ؟؟یدیفهم بخوام رو همه که ستمی ن پست اونقدر تو مثل من ارباب داداش

   گمیم ارباب به  یکن غلطا  نیا از گهید بار هی

........ ادمهی که ییاونجا تا یول خودته لنگه یک ی و رتهیغ یب درسته  

 

  گفتم و کردن فکر به زدم خودمو

 

   ستین ادمی  مزخرفتون عمارت اون و شما از یزیچ راستش اممممممممممم

  کنمیم پاک ذهنم تو از تویاهم یب یزایچ من

  تیاهم یب یکسا البته البته و تیاهم یب یزایچ

  یبزن  حرف یچطور داداشت زن با  یدونینم  که یتوان نا اونقدر تو

   چارهیب پست هی

  اومد کاوه که برم خواستم و کردم حوالش یپوزخند



 

!!!تو؟؟ ییکجا+  

 

  نشستم کردیم درد دستم کمی دیببخش -

 

؟ یخوب نداره،االن یبیع آها+  

 

.یمرس آره-  

 

   بود شده متعجب یلیخ وانیک دنید با و کرد بلند سرشو

   من نیع قایدق

  نداشت نجایا دنشوید انتظار یانگار

  یچ دونستمینم یول بود ییخبرا هی نجایا

   بود متعجب یلیخ کامرانم

   گفت کاوه هوی

 

شما؟  احوال وانیک یآقا به به+  

 

!همسفر.یچطور شما.تشکر-  

 

  بود؟؟ یچ همسفر از منظورش

شناختن؟؟یم همو اونا  

  دونستم زیجا رو سکوت یول نه ای هستن آشنا که بپرسم خواستمیم

  خورد زنگ شیگوش که بزنه یحرف خواست کاوه

 

داداش؟  سالم،جان الو+  

 

  گهیم یچ داره دونستمینم که خط پشت  طرف  اون ی حرفا..............-

 

؟؟؟یییییییییییییچ+  



 

!!!  االن؟؟ خوبه+  

 

! کاوه؟ شدهیچ-  

 

. خودمو رسونمیم  بفرست+  

 

   بترسه و شه زرد روش و رنگ بود شده باعث بود یچ  هر یول گفتن بهش یچ دونمینم

   شد خارج کافه از  دو و عجله با حرف بدون

   بود شده نگران یاونطور چرا بگه نکهیا بدون

سوال  تا هزار و موندم من  

   یب یب شیپ ورفتم گرفتم فاصله وانیک از عیسر

.......... پرسهیم ازش گفت سام که بودن شده متعجب همشون  

 

《کامران》  

 

   بودم مارستانیب تو کردم باز که چشامو

   شدم ریام متوجه که برگشتم

   دادیم عذابم ی لیخ نیا و بود دار نم چشاش

   شن باز چشمام شد باعث ریام  یصدا که بستم درد با چشامو

 

! هنرمند ریبخ ظهر+  

 

.زنهیم هیکنا دستم یبرا داره دونستمیم  

 

   رونیب بکش ریام ندارم  حوصله-

 

  یکرد تویخر نیا چرا+

 

؟یکنیم فکر یچ خودت-  



 

ها؟.شده مرگتون چه ایمی ک با یگ ی نم بهم چرا+  

   رینگ  یجد تو میکن یم دعوا گهید میشوهر و زن یچیه-

 

. یشد عوض یلیخ کامران+  

 

  کرده مینطور یا زمونه-

 

. دادم خبر اونم به+  

 

. که ستین  میزیچ یکنیم نگران داداشمو یخودیب چرا-  

 

   میکنیم حل هم با مرضامونو و درد مای پیاک هی تو ماها یناسالمت بابا+

  خط اونور از اومد یم دختر صدا داشت یزیچ یقرار نکهیا مثل رونهیب گفت اون

 

   گفتم زدمو یلبخند

 

�😉�؟؟یکردیم گوش دختره به ا ی یدیشن خودشو یصدا داداش-  

 

  دیکش دراز میکنار تخت رو و کرد نثارم یا مسخره

 

! ریام+  

 

. بنال-  

 

  سازمیم  بوکس سهیک  ازت ایمونینم زنده که یدونیم کردم غش یبگ  بهش اگه+

 

نگفتممممممممم نویا  داداش یوا-  

 

. بگو شدهیچ+  



 

.بودما کرده خبر رو دکتره شد خوب-  

 

باز؟ چرا+  

 

�😂�آورد بهوشم اون شدم هوشیب  منم یشد هوشیب  تو-  

 

.یترسیم خون از هنوز ایمرد  مثال+  

 

  گفت و کرد اخم

 

   یداشت خون یایفوب من مثل االن یشدیم خون  تو غرق و کشتی م ریت با مادرتو  تی بچگ  تو پدرت هم تو-

 

  گفتیم راست

  بود سکوت فقط جوابم نیهم خاطر به بگم که نداشتم یزیچ

سکوت  و سکوت  

  ترسهینم خون از یالک  یمرد چیه گرنه و داشت حق

  کرد باز بحثو سر خودش ریام که بودم شده ساکت

 

کرده؟؟ قهر عروس دوباره+  

 

.یزنیم حرف ینطوریا کلتیه اون با بکش خجالت عه-  

 

.تو ی ا یعصب چقدر بابا یا+  

   بهتا بدم خوش خبر خواستمیم

 

داداش  بده خوشو خبر اون بعد کنارش بزار قلبم قرص ورق هی کن حاضر منو قند آب اول برو اوه اوه-  

 

!!:/ کامران+  

 



. بگو باشه-  

.خدا به زنمیم رگ دوباره که یگرفت زن نگو  

 

�😁�.یشیم عمو گهید وقت چند انشاهللا نه+  

 

   نشستم تخت رو زیخ مین و شدم پا جام از ناباور

 

؟؟؟ یگفت یچ االن تو........تو-  

 

��یگرفت زنداداش یشد  داداش فعال بابا کردم یشوخ+  

 

یشد دوست یک ی  با باز نگو خدا تورو یوا-  

 

   ندارم دل من مگه بابا شدم دوست بگم خوامیم..........که معلومه+

 

.برادرانه رویام حاج گاراج که  ستین دلم ماشااله-  

 

..... داداشاش و ریام و حاج گهید آره+  

 

   زدن رو در بگه  شویبق رفت تا

   بود کاوه

. گلم داداش  

  بود تنگش یلیخ دلم

  گفت سالم بدون

 

��کامران و کاوه داداشاش رویام حاج+  

 

   کردیم  جدا عاشقو یفنچا دوتا ما یبود ومدهین داداش یگفت گل آخ آخ-

 

  جلو اومد و کرد سالم خنده با کاوه



  گفت و کرد اخم

 

نجا؟یا برسم تا رفتم مرگ حد تا یدونیم+  

 

  مینشد  هوشیب  هم لحظه هی خدا  به میبود سالم سالم  کامران هم من هم مینشد هوشیب اصال نباش نگران داداش-

 

.کلتونیه از نیبکش خجالت گنده یخرسا ��نیشد هوشیب  یعنی نیا+  

 

  دیترس که  کشمتی م گفتم و زدم صدا  رویام اسم یجور

   گفت نگران هم کاوه

 

. کشمشیم خودم بتمرگ فعال یریم یم االن+  

 

: گفت  و کاوه سمت کرد رو من به توجه یب ریام  

 

!بود؟ شتیپ دختر داداش-  

 

️♂��زد بهم زنگ هی ریام نیا باز اوف+  

   اومد صداش آخه-

؟یبخت بد مجرد   هنوز تو ینیبب  خواستمیم  متاهلم االن حال هر به که من  

 

.راحت التیخ مجردم هنوز من آره+  

 

   گفت  منو سمت کرد رو

 

 هی تو اصال تو میگ یم  پرت و چرت برات شرک خر  ن یع میدار نجایا نیا منو.هیچ داستان یداغون جور بد کامران+

   شده چت یا  گهید عالم  

 

   رونیب نیبر  ستین یزیچ-

 



  گفت ریام به رو حرفم به جه تو یب

 

 

 شده عاشق باز نکنه ر یام نمیبب  بگو شه روزمره جزء  که اشمیشق کله نیا  میدار عادت که شیریگ پاچه به خب خب+ 

   کرده غلطارو نیا شده فارغ

 

.باالتر برو داداش نه-  

 

!!؟؟یییییییییییییییییییچ+  

 

. باالتر  برو گفتم-  

 

!! گرفته؟؟ زن+  

 

  افتادم ایمیک ادی دوباره زد  که یحرف نیا با

  بود چشمم یجلو اون فقط و فکرش تو رفتم  که شد یچ دونمیبودنم  فراموش  قابل ریغ دختر  نیا چرا آخ

داد تکونم کاوه هوی  

 

. مایزنیم حرف تو با میدار قستیدق ده ییکجا ؟؟یدار آنتن الوووووو+  

 

  داشتم بغض

  بود تنگش یلیخ دلم

 

!ریام-  

 

.کامران جونم+  

 

.رونیب میبر-  

 

. شهیم نیهم یکنیم یخودزن یوقت یبمون دیبا  هنو+  



 

   رونیب برم دیبا گمیم دارم-

 

  کنم خبر دکترتو حداقل ستایوا باشه باشه+

 

  امیم زود خوادینم -

 

.داداش  شهینم که ینطوریا آخه+  

 

  بزنم حرف تونمینم  شتریب لطفا ریام-

 

  گفت و حرفامون وسط دیپر کاوه

 

! کامران؟  کجاست زنت نمی بب ستایوا+  

 

........سکوت و سکوت-  

 

. خدا تورو یکرد ازدواج مهال با عروست؟نگو کجاست توعما با+  

 

. نکردم ازدواج نه-  

 

   گفت نییپا یسر با ریام که کردی م نگاه ری ام به گنگ شده جیگ بود معلوم

 

.یآبج از  شد جدا  یول کرد ازدواج+  

   شن جدا خوانیم  یعنی

  ستین و رفته  داداش زن

 

!!!! ن؟؟؟ یش جدا نیخوایم چرا خب-  

؟؟ ی ش جدا قراره چرا کامران؟؟ ها  

 



   نگفت کردم التماس یچ هر منه شیپ که یروز چند  االن نکن خسته خودتو داداش+

گه ینم تواَم به  

 

   یشد ها افسرده یکپ کامران+

.وفتادین که اتفاقا چه نبودما دوسال فقط خوبه  

 

   ندارم تعادل شمیم یعصب گهید ن یدونیم قرآن   به یول ها بچه نه-

 

. شد سیخ چشام دنیچک  اشکام  

!  ؟یچ یبرا  

دختر؟؟؟  هی یبرا  

بودم؟؟  شده عاشقش واقعا  

  شدینم روم یول کننی م درکم مطمئنن چون بگم بهشون قتویحق داشتم دوست گفتنینم یزیچ ها بچه

  ؟یچ گفتمیم

   کردم؟؟ی م فیتعر زنمو هیزندگ

  بودم نشده  رتیغ یب اونقدر هنوز نهی

  بود سالش ۱۶ تازه  ایمیک ارمیب زبون به رو اونشب اتفاق تونستمی نم

  گفتم یتلخ لبخند با و کردم  پاک چشممو گوشه

 

. شرمندتونم+  

 

  ختم یر یم اشک دینبا. دمیدیم تار رو جا همه و بود شکسته بغضم

  بود روم  که یدیسف ی مالفه ریز رفتم

   شدم رهیخ پارچه ی  دیسف به و

   شکنمینم قامویرف دل  من نه نه

  شناسنی م منو چون  شنینم ناراحت ازم هم اونا

   باهام تو یکرد کاریچ  ایمیک آخ

   شدینم گفته یزیچ و بود سکوت اتاق کل

زننیم حرف باهم ابرو و چشم با دارن دوتا اون بودم مطمئن  

  رونیب رفتن ها بچه شدم  متوجه که اومد اتاق در  یصدا



  دیلرز بمی ج تو میگوش هوی

.کردم بازش بود اومده امیپ هی برداشتم  ویگوش  

   بود داده امیپ که بود مراد

شدم  مرگ ذوق کردم باز  امویپ یوقت  

............... واقعا یعنی یوا  

  بود ایم یک ی شماره نیا واقعا یعنی

  انداختم شماره به ینگاه

   باشه خودش ی شماره کنه خدا

   دیچیپ دستم تو یبد درد  و شدن دهیکش سرم و سوزن که کنم پیتا خواستم

   انداختم سرم به ینگاه

   بود آخراش گهید

  دمیکش رونیب دستم از سوزنو و گرفتم گاز رو مالفه

   نبود مهم یول کرد یزیخونر

   بود داده مراد  که یا شماره اون به کمی میس با

   برداشت ممتد بوق تا چند از بعد و زدم زنگ

   گفت که دمیشن خط پشت از دخترونشو و فیظر یصدا

 

!!دییالو،بفرما+  

 الووو

 

   بود نواز گوش و قشنگ چقدر آخ  بود خودش یصدا

  کردمی م گوش  صداش به فقط و زدمینم یحرف

  دنیچرخینم دهنم تو کلمات اصال و کردی نم یاری  زبونم اما بزنم حرف خواستمیم

. کرد قطع ویگوش  

  یگوش اهیس صفحه  به زدم زل

  دمیخندیم و کردمیم نگاه یگوش خاموش ی  صفحه به

  بود خودش آره

   بود ایمیک یصدا مطمئنم

  شدی م تر رنگ پر و رنگ پر خندم

  کردم ذوق کلمه یواقع یمعن به



   داشتم شمارشو حداقل حاال

  گشتی برم کردمیم خواهش اگر دیشا

و  شدم پا جام از یخوشحال با  

  شدم کاوه  و ریام متعجب یچشما متوجه که رونیب رفتم

 

زده؟ خشکتون چرا چتونه+  

 

  ادیم دستت از  داره خونه اون نکنم اشتباه اگر داداش فقط.یچیه-

 

  بدو ایب ریبگ چسب هی بپر کاوه کهیکوچ زخم هی نیگ ی م نویا آها+

 

  برگشت زخم چسب با و رفت کاوه

 

  بنداز چوییسو ریام+

 

!تنها؟-  

 

.آره+  

 

:/ میایب یچ با ما-  

 

ی تاکس+  

 

ه؟؟یخبر خونهیم  خروس کبکت-  

 

.آره+  

!آره دیشا خب.نه یعنی  

 

��:/یند فحش برو برو-  

 



خداحافظ فعال��+  

 

. ایکنیم  فیتعر خونه میاومد-  

 

. حاال باش+  

 

  خونه متی کردم حرکت و شدم نیماش سوار رفتم و گرفتم  چوییسو

بود شده بودمش دهید بار نیاول ی برا که اونروز مثل حالتم یول چرا دونمینم داشتم استرس یلیخ  

  برداشتم ویگوش و خونه رفتم

  فرستادم امیپ براش و گرفتم شمارشو

!!! کردم؟؟یم  یمعرف خودمو دیبا  

 

"+.+ ا یمی ک"   

 

   شدن نگران یلیخ همه رفت یاونطور کاوه یوقت

 لنتیسا شویگوش لیدل یب  کاوه گفتیم سام و دادینم جواب و نبود دسترس  در یول پرسه یم و زنهیم  زنگ گفت سام

   دهیم خبر بهمون خودش و هست یمشکل حتما کنهی نم

   رفته وانیک شدم متوجه و انداختم اطراف  و دور به  ینگاه مینشست  کمی نکهیا از بعد

  بودم دهیترس ازش یلیخ

   رفت که خداروشکر

   بودن آشنا هم با یانگار و نسد  متعجب کاوه دنید از  چرا که بود کرده مشغول ذهنمو یلیخ نیا

  گرفت سمتم به و  آورد در بشیج از جعبه هی سام

 

��تیهد نیا+  

 

. خودت برا ریبگ  یمرس نه-  

 

  ستی ن  سوسک گهید.ایکن یم ضرر+

 

. خوامشینم -  



 

.شمایم ناراحت عه+  

 

.کن بازش خودت-  

 

؟؟ یدیترس ازم نقدریا+  

 

.کنمیم باز خودم بده-  

 

.غرور کوه گذاشت شهیم تورو دومه اسم+  

 

:(هیخوب اسم بنظرم آره-  

 

  شدم نقره فیظر دستبند هی متوجه که کردم باز رو جعبه

  بود قشنگ یلیخ

   کردم تشکر و سمتش کردم رو

   سفارشامون خوردن از بعد

   رونیب میرفت و میکرد حرکت

   خونه سمت میکرد  حرکت و مینشست  نیماش تو همه

   دادم رونیب شهیش از سرمو و کردم باز رو پنجره

  بود بخش لذت یلیخ یبهار خنک مینس برخورد

   گذاشت آهنگ سام هوی

   نیغمگ  و میمال آهنگ هی

   شدم میزندگ یاتفاقا ریدرگ و سپردم گوش بهش

بودم؟  جهان نیا یکجا واقعا من  

دنبالم؟  اومد ینم کامران چرا  

   کرده؟ انتخاب رو شهال واقعا اون

  دهیم آزارم بهشم فکر یحت

  خوادتتینم بگه و کنه نگاه چشات  تو شوهرت شهیم چطور

. شهالست انتخابش بگه  



  اوووف

  مزخرف و یتکرار یفکرا دوباره

   داد هشدار بهم درونم  یصدا

 

!"ارباب ارباب   خانوم،اون شهال و کامران ارباب آره ایم یک متاهل اون"   

  کردمیم فکر وانیک وقاحت به داشتم و بودم داده هیتک  شهیش به سرمو

داشت؟  نظر خودشم زنداداش   به یحت که بود پست اونقدر یعنی  

  پست بزدل   هی بود پست چقدر واقعا

  بود شمیپ کامران خواستیم دلم امروز

   گفتیم  کیتبر بهم اون

آورد  یم کیک برام اون  

   دیخریم خرس برام اون

.فیح یول  

   گرفتینم سراغمو کامران چرا واقعا یول بود پوچ الیخ یسر هی همش که فیح

   دنبالم اومد ینم چرا

. یبر ییجا یندار حق گفتینم  و کردینم دعوا  چرا  

....... و کردمیم فکر داشتم  

  داشت نگه نویماش سام  که گذشت یا قهیدق چند

   میدیرس شدم متوجه که انداختم رونیب به ینگاه

  اتاقم تو رفتم و میشد ادهیپ

 

                             ○•●•○•●•○ 

 

   اومد  در صدا به میگوش که دمیکش دراز تخت رو کردم عوض لباسامو نکهیا از بعد

   بود ناشناس کردم،شمارش نگاه

....... کردم باز  امویپ  

 

نشده؟؟ تنگ برام دلت.کنمینم داتیپ  گردمیم جا هر ییکجا+  

 

   بود؟؟ کامران یعنی



  باشه تونست یم یک گهید بود اون حتما

   دادم؟؟یم جوابشو یچ

شده؟  تنگ برات دلم منم گفتمیم  

دارم؟  دوستش هنوزم که گفتمی م دیبا  

   ام ینطوریا آخه  چرا

  تونستمینم یول بفرستم امیپ  براش خواستمیم

  بود کرده ورم و سوختیم بودم ختهیر اشک که اونقدر چشام

. شوهرم بود شوهرم اون  

  کنم  نگاهش تونستمینم یحت من یول

 

. خدانگهدار خانوم شهال شیپ دیبر لطفا ارباب نیدار زن شما+  

 

   شتی پ امیم.ییکجا  بگو گفتم-

.ایم یک تنگته دلم  

 

ارباب نیند امیپ گهید لطفا+ ᴖ̈ 

 

  ایم یک نکن ینطوریا خدا تورو.کامران بگو.هیچ ارباب-

.نکن تی اذ منو نه خودتو نه خوامیم معذرت.باشه ازت خوامیم معذرت  

 

   همسرتون شیپ دیبر لطفا ارباب بده انجام طالقمونو یکارا که گمیم دوستم به فردا من+

 

. زارمینم من ی ش جدا ازم یتونی نم میندار ، ایم یک میندار طالق-  

 

......... شما یول+  

 

!عیسر برام بفرست رو یهست که هم یا  شده خراب اون  آدرس.کن فکر برو.میزنیم حرف بعدا-  

   زمیعز دارم دوستت

 

....... دوستت منم+  



 

  کردمیم کاریچ داشتم

  نفرستادم براش و کردم حذف اممویپ عیسر

   دمیخندیم اشکام نیب

  داد امیپ باالخره

.اومد باالخره  

. متاهل.متاهله اون یول  

   خواستمیم کمک سام از دیبا

  پاک شمویآرا و لب رژ  سرم رو انداختم شالمو کردیم  کمک بهم حتما اونم کنه کمک بهم خواستمیم ازش دیبا آره

  ببنده  دل بهم یکس و باشم خوشگل هیبق چشم تو خواستمینم.کردم

  بود مجرد پسر هی سامم باالخره

  بدونم مرزمو و حد که بود بهتر

   زدم در و سام اتاق در پشت رفتم رونیب رفتم و دمیپوش شالمو

 

.تو ایب+  

 

؟؟ یدار  وقت لحظه چند سالم-  

 

. ایب آره+  

 

. بگم بهت ویموضوع هی خواستمیم من-  

 

.یبگ  ویدروغ هی راست   یخوایم یعن ی یدزدیم  نگاهتو و یکنیم یباز  انگشتت با ینطوریا یوقت+  

 

  خوامیم کمک ازت یول نه-

 

.ادیبرب ازم  یکار اگه البته.دمیم  انجامش+  

 

........ که خواستمیم ............که خواستمیم من..............راستش............خب-  

 



  کردی م نگاهم منتظر

 

.متاهلم من-  

 

. شده فوت شوهرت یگفت گهی د دونستمیم که اونو!!!!؟؟ییچ+  

 

  نمرده یول.ُمرده......یعنی.نمرده نه-

 

؟؟یگفت  یچ یشد متوجه خودت ایمی ک+  

 

   خوامشینم  گهید یعنی مرده من  ی برا یول نمرده اصل در اون-

 

.بگو نویا آها اووووووو+  

 

؟؟ یکن کمکم یتونی م-  

 

!!!!! ؟؟یچ تو+  

 

.رمیبگ طالق ازش خوامیم-  

 

؟؟یمطمئن متیتصم  از یول.شوهرتو شناسمینم اصال چون کنم عوض نظرتو ای و کنم  دخالت تی زندگ تو خوامینم +  

 

.......... خب.......اوممممم......عه-  

 

درسته؟؟  نه یعنی نیا+  

 

.داره دوست رو گهید یک ی داره زن  االن اون-  

 

. انتهیخ  بحث پس+  

 



. آره،خب..عه-  

کرد؟ انتیخ چرا+  

 

  دونمینم قیدق خودمم راستش کنم فکر هیمیقد عشق بحث-

 

. ها یندار برگست راه ا؟یمیک  یمطمئن+  

 

؟ یکن کمکم یتونی م.مطمئنم آره-  

 

  زنمیم حرف باهاش فردا لهیوک قمیرف آره+

 

  ممنونم باشه-

 

بهتره؟؟ دستت+  

 

. بهترم آره-  

 

.کنمیم شروع فردا من پس خوبه+  

 

.ازت ممنونم-  

 

. کنمی م خواهش+  

 

   رونیب اومدم اتاق از  و ندادم ادامه

  کردم  پاک اشکمو قطره یسرتق با

  داشتم دوست جذابو متجاوز اون چطور

  شد  تموم  ایمیک  یکن فراموشش دیبا

  شد تموم خودت یدستا با یچ همه امشب

  دیپرس دتمید یوقت سام و شد باز در که برم خواستم

 



.تلفن شماره ای و ؟یدار ازش یآدرس+  

 

. دارم شماره هی یول نه آدرس-  

 

  بزنم ردشو بتونم دیشا بده بهم شمارشو خوبه+

 

   ارمیب موی گوش  باال از کن  صبر لحظه هی باشه-

 

.باشه+  

 

  سام به دادم رو شماره و نییپا رفتم و برداشتم موی گوش و باال رفتم

 

.دنبالش رمیم فردا من پس+  

 

.یمرس باشه-  

 

  اتاقم تو رفتم و باال رفتم  ها پله از

  رونیب کرد پرت قلبش از منو خودش اون نبود من ریتقص یزدن،ول هق کردم شروع و کردم بغل رو بالشت

   کردم قبولش اشیبد تمام با یحت من

کرد؟  کاریچ اون یول  

   زد پسم

  بستم چشامو و کردم پاک اشکامو

   ببره خوابم دیشا تا

   نشد که نشد یول

  شدم مونیپش بگم سام به خواستم

بمونم؟  ی نطوری هم خواستمیم یک تا یول  

کجاست؟  دونمینم یحت که باشه شناسنامم تو یکس اسم  

  نشستم و شدم مونیپش

(بخت  بد ومدین دنبالت یحت اون)  

  کردم ساکت درونمو یندا



بود  حق یول دادیم عذابم یلیخ  

 

                        *** 

 

   دهیچ زویم که گفت و  زد صدام یب یب که نییپا رفتم

   شدم الیخیب یول رم یبگ  سراغشو خواستم.ومدهین کاوه شدم متوجه که زیم سر رفتم

  گرفتمیم سراغشو اگر بود زشت آخه

   گفت و نشست یصندل رو و اومد کردیم  یخداحافظ تلفن پشت شخص از داشت که یهمونطور سام هوی

 

. امروز ادینم کاوه+  

 

!بچم؟ شدهیچ ننه چرا-  

 

.اونه شیپ  دهید دوستشو ننه ستین یزیچ+  

 

. پسرم باشه آها-  

 

م یشد خوردن  صبحانه مشغول ی ا گهید حرف چیه بدون  

  گفت که ششیپ رفتم زد صدام سام صبحانه از بعد

 

؟؟ یمطمئن کارات دنبال رمیم دارم من+  

 

.مطمئنم آره-  

 

زن؟یریم دارن اشکات چرا پس+  

 

. ستین یزیچ-  

 

. یکنیم  تیاذ خودتو+  

. بمون یدار دوستش اگه  



 

.ستین یزیچ که گفتم نه-  

 

  باشه+

 

سام؟ فقط-  

 

بله؟+  

 

بمونه؟؟ خودمون نیب که شهیم............شهیم-  

 

:(باشه+  

 

.ازت ممنونم یلیخ-  

 

  دمیم خبرشو بهت شب من  خداحافظ فعال.نکردم یکار+

 

. خداحافظ باشه-  

 

  کنم کمک  بهش کمی تا یب ی ب شیپ تو رفتم منم و رفت سام

  بودم مردد هنوزم

   بودم ناراحت دادنش دست  از از و بره شمیپ از خواستمینم

. تونستمینم یول  

............ شدینم  

   بود بد یلیخ حالم و بودن  شده یجار کرد،اشکامیم تمیاذ و بود بسته گلومو راه بغض

   انداختم ساعت به ینگاه

  گذشتیم سام رفتن از ساعت مین

کاراست؟؟؟ دنبال االن یعنی  

........ و برداشتم  ویگوش که شدیچ دونمینم  

  سام  به زدم زنگ و برداشتم  ویگوش



 

بله؟  الو+  

 

. امیمیک سام سالم-  

 

.بگو جانم آهان+  

 

.شدم مونی پش کن کنسل-  

 

  کردم قطع تلفنو و نشدم یجواب منتظر

.اونور کردم پرت ویگوش و آوردم در شو یباتر  

  باشه یچیه خواستمینم

  رونیب میبر باهم باشم اون خانوم خواستمیم.باشم کامران شیپ فقط داشتم دوست

  آروم و راحت هیزندگ هی میکن یزندگ

   سرد آب ریز بردم سرمو و حموم تو رفتم کردیم درد چشام

   بود بد یلیخ حالم دادیم آرامش بهم سرم پوست با آب برخورد

   چرا آخه یول

.احمق خوادیم رو گهید یک ی اون  

   نه یول

  دادینم امیپ من به خواستیم اونو اگه

  داره دوست منم حتما آره

  باشم شهال مثل دیبا منم خب

   نکارایا از و کنم یدلبر براش

��ستمین بلد یزیچ منکه آخه یول  

   سمتم بکشونم کامرانو و کنم یدلبر یچطور حاال

   کنم عالقه ابراز بهش منم دی با بفرستم امیپ هی براش دیبا اول

کشمیم خجالت من یول یول  

 

(؟یکن کاریچ یخوایم مگه یدار دوستش هم تو یبگ  یخوایم فقط بعدم احمق شوهرته اون)  

 



   کردم همش  سر دوباره و برداشتم ویگوش و کردم ساکت درونمو یندا

   بود داده امیپ بهم که ی ا شماره اون رو رفتم

 

م؟یبزن حرف شهیم سالم+  

 

   داد جواب که دینکش  هیثان دو

 

.بگو جانم شمیم خوشحال یلیخ یلیخ یلیخ-  

 

شد یم حک چشمم یجلو شهال اسم کنم عالقه ابراز خواستمیم منم تا چرا دونمینم یول دیلرزیم براش دلم ها کلمه نیا با  

 

.................. بگم خواستمیم+  

 

بگم  یچ دیبا دونستمینم یبگم؟حت یچ خواستمیم  

 

. کردم فکر یلیخ من بگم خواستمیم+  

 

.یگردیبرم  که بگو خدا رو تو-  

 

.شهیم یچ شهال یول+  

 

. نداشتم یکار اون با ی کن باور  تو کنم کاریچ من آخ-  

م؟ ینبود باهم مدت  نیا تو اصال که بگه بهت و شتیپ ارمیب خودشو یخوایم اصال  

 

   خواستیم نویهم دلم

   ایدر به زدم دلو نشده یا گهید کس مال و منه مال فقط اون نمیبب  که خواستمیم

   جلو رفتم احساسم با

   باشم عاقل خواستمینم گهید

  بزنم دلمو حرف و باشم راست رو خواستمیم

   کردیم درد قلبم



  باشه  نشیتسک  کامران خواستمیم

   نبود مهم برام

   باشه هم شهال با یحت بودم حاضر که بودم دهیبر اونقدر

   بندازه نگاه منم به یول

  نهیبب  منم

هستم  منم بدونه  

 

   نداره یب یع یکن ثابت و یایب اگه آره+

. گردمیم بر  

 

  تخت رو شدم ولو و کردم خاموش ویگوش

شد ینم جمع جوره چیه بود بسته نقش لبم رو که یبزرگ لبخند  

. کنهی م ثابت بهم و ادیم  مطمئنم.شکنهینم دلمو دوباره اون.کنهی م  ثابت بهم کامران بودم مطمئن  

  بودم خوشحال یلیخ و دمیخندیم

....... یول  

. بزنه حرف باهات و ادیب خواستیم یحت اون گهید شو الیخیب عه  

   دمیپوش لباسامو و رونیب گرفتم،اومدم دوش هی و رفتم

   نیی پا رفتم و کردم یمیمال شیآرا

. اتاقش تو برم گفت و  کرد صدام و اومد دنمید با سام  

  تو رفتم  و اتاقش سمت کردم نرکت

 

بله؟؟ +  

 

افتاده؟؟  یاتفاق یخوشحال یلیخ-  

 

.نه+  

 

؟؟ یشد منصرف امروز چرا یراست.باشه-  

 

. کنم کارو  اون نخواست دلم یول دونمینم +  



 

. شدم خوشحال باشه-  

 

  ازت خوامیم معذرت یلیخ بهم یداد وقتتو که یمرس+

 

. هیحرف چه نیا بابا نه-  

 

:( ازت ممنونم بازم+  

 

.کنمیم خواهش-  

 

  گفت که کردمی م نگاهش داشتم

 

��رون؟یب یر ینم ارمیدرب  رهنمویپ  خوامیم+  

 

. رمیم االن.دیببخش آره عه-  

 

. شمیم خوشحالم نوازم مهمون که یدونیم بمون یبمون یخوایم شمینم ناراحت منکه نه+  

 

. شدم  آب خجالت از  

  رونیب اومدم اتاق از و نییپا انداختم سرمو

   دیرسیم گوشم به هنوز سام  خنده یصدا

........ شدم ملحق یب یب و شهال  جمع به و نییپا رفتم عیسر  

 

[  کامران]   

 

   کردمیم فکر ایمیک به داشتم و بودم خونه تو

  ایمیک بود شده میذهن دغدغه کل

   ششیپ  رفتمیم زودتر دیبا

. نداشت شویدور طاقت گهید دلم  



   بودن گرفته هم تزایپ راه سر خونه اومدن ریام و کاوه شب یآخرا شبید

   اومد در صدا به خونه زنگ

   شدم ها  بچه متوجه که کردم باز درو

 

.تو نیا یب+  

 

گرفتن؟ شی ات  هات یکشت باز تو چته:ریام  

 

.نرو ور بام ندارما اعصاب.بامزه هر هر هر+  

 

. داداش شدمیم  متعجب کمی دیشا دارم اعصاب یگعتیم اگه نکردم  تعجب:ریام  

 

. نیش آدم نیخوایم یک گهید نیکن بس:کاوه  

 

. هیعصب کامران نمکنم یکار منکه داداش وا:ریام  

 

.الیخیب  تو نیایب  اوووفففف+  

 

  ها؟ تو مرگته چه باز:کاوه

   ؟یبد عذاب  خودتو ینجوریا یخوایم یک تا

 

   بود بد حالم کمی من دیببخش  ستین یزیچ+

 

.ی سگ  شهیهم تو بابا میدون یم:ریام  

 

رررررررررررررررررررر یییییییییام+  

 

.میایب  میکن عوض لباس ریام منو بکش دراز کاناپه رو کمی برو تو.کرد غلط باشه باشه:کاوه  

 

   گرفت خور مفت ریام نیا لباستو دست دو یک ی فقط جاشه سر هنو اتاقت داداش برو باشه+



 

  نجاتش من کردیم ولش که دیدیم شویکرد شلوار بود شتیپ امروز که دختره اون اگه کنا یخوب و ایب بابا یا:ریام

��دادم  

 

️♂��کافه میرفت هم با بود تولدش بود شهال دوست اون گمیم دارم  ررررررررررررررریام:کاوه  

 

�😁�نداره ازدواج قصد شهال دوست:ریام  

 

.نکشت  دوتامونو کامران تا اتاق تو  گمشو نههههههههههه:کاوه  

 

  گفتم و زدم یلبخند

 

.نیشناسیم خوبه+  

 

شدن  کردن عوض لباس مشغول رفتنو ییدوتا  

   بودم ابرا رو انگار و بودم خوشحال یلیخ

بود ارزش با  برام هم کیکوچ امیپ هی همون  

  اومدم خودم به کاوه یصدا با هوی

 

ی کنیم ریس ابرا رو چته+  

 

. ستین یزیچ-  

 

داره تعجب یجا یرینگ  پاچه  اگه آخه+  

 

. نشو پرو  بابا برو-  

 

باش  داداش باشه+  

 

  شام ایب-



 

  خورهیم ولع با داره و تزایپ سر باال نشسته که شدم ری ام متوجه که آشپزخونه تو رفتم

 

. گلوت  تو نپره بپا+  

 

   گفت خنده با بعد شد  کم هاش سرفه  از  که خورد نوشابه کمیکردن، سرفه کرد شروع و گلوش تو دیپر لحظه همون

 

. نمکدون نمکدونه که ستین چشم-  

 

   غذا خوردن میکرد شروع و کردم یا خنده

   گفت کاوه هوی

 

امشب؟؟  میبر نیا هیپا که شده تنگ ریام یها یپارت یبرا دلم چقدر نیدونینم +  

 

.کن یراض کامرانو میپا چهار  کال یدونیم که منو داداش:ریام  

 

��میپا منم بار نیاول یبرا بگم دیبا:کامران  

 

.میفت یب راه که نیکن کوفت زودتر گهید حله پس:کاوه  

 

   ریام ک الب سمت می کرد حرکت و میخورد رو تزایپ

.ریام آقا ی  شگ یهم  پاتوق  

   کردن استقبال احترام با و اومدن ینفر چند دنمونیرس با

  رقص ستی پ سمت میکرد حرکت ورودمون از بعد

 

  بار سمت رمی م ستمین رقص  اهل که من:کاوه

 

   گفتم و گرفتم دستشو

 

. باره نیاخر امشبم تو نه من نه گهید گرنه  و ایخورینم الکل+  



 

هست  حواسم داداش باشه:کاوه  

 

. گرم دمت داداش باشه:کامران  

 

  کنن مصرف رمیام و کاوه یعنی پیاک یها بچه زاشتمینم و نبودم یراض الکل  به وجه چیه به

   کردمیم  یریگ یپ سخت من  یول نبودن اهلش خودشون هم اونا البته

............ هوی شدو کمینزد و اومد لوند دختر هی که میبود ستادهیا  

  دستم رو گذاشت  دستشو هوی  و شد کمینزد اومد لوند دختر هی

   بود حرفا نیا از  تر رو پر یول رفتم بهش یبد ی غره چش و زدم پس دستشو

 

م؟یبرقص باهم یخوایم+  

 

.نه-  

 

. یاخالق بد چقدر+  

 

.بدم  نشونت سگمم یرو تونمی م-  

 

.یشیم یعصب عیسر چقدر اوه اوه+  

 

.ندارم حوصلتو برو-  

 

. رقصنیم المبادا دارن شد فیح+  

 

؟یچ که خب-  

 

.میبرقص ییدوتا  میتونستی م+  

 

.ستین حوصلت چاک به بزن گفتم-  



 

. حالش  و عشق و هیمجرد بابا منتظرته خونه تو االن ویدار زن یانگار یگ یم جور هی+  

 

.کن گم گورتو شیکار کثافت نه یول آره-  

 

.......... یراست+  

 

  نباشم صحبتش هم گهید تا گذشتم کنارش از و برداشتم شربتمو جام

. خورهیم بهم چندش ی لوندا نیا  از حالم  

  شد گم کیموز یصدا نیب که اومد یبلند داد  یصدا هوی

.رهیام  یصدا  صدا  شدم متوجه که کردم فکر کمی  

 تیعصبان از چشاش  که یریام  به دمیرس و زدم پس بودنو رقص حال در هم بغل تو که  یشهر یپسرا دختر  عجله با

.کردی م نگاه جلوش دختر  به و بود شده خون ی کاسه  

   کرد نیزم پخش اتویمحتو تموم و زد جلوش زیم به یمحکم لگد بودمش دهیند ینطوریا حاال تا

  سمت نیا آوردتش و گرفت بازوشو و رفت کاوه

  گفت و زد پس  رو کاوه دست تیعصبان با

 

.کن ولم+  

 

 و انداخت بازوش به یمحکم چنگ و زدیم دل  دل و بود یهوشیب به کینزد هیگر  از که دختره اون سمت رفت

   ما سمت آوردتش

  انداختم دختره به ینگاه

   بود؟ نجایا چرا یول اومد یم یخوب دختر نظر به

   داشت حجاب و داشت باسن ریز تا یبلند  نسبتا دیسف  زیشوم

  باشه نجایا یزنا از خوردینم

  داشت ساپورت پاش یول

   گفت و رفت یبد ی غره چشم چسبوند آمپر چرمش ساپورت دنید با ریام

 

  بدجور باشا نیا هیتنب  نگران+

 

  گرفتمش و رفتم که  فشردیم دستشو حرص با بعد



  گفتم و دادم  هلش

 

؟؟یکارشیچ  ؟ ها توچه؟؟ به تو مرگته چه+  

 

   بود دختره ساپورت به چشمش و بود کرده سکوت

   بست دختره کمر دور و درآورد رهنشویپ

  بود دی د تو  کمتر ساپورتش که یجور

   زد داد و کرد بلند رو دختره

 

.چییسو  کاوه+  

 

   بهت دمینم -

 

.چییسو گفتم کاوه+  

 

   افتاده هق هق به  نیبب نیزم بزارتش ها یببر کجا یخوایم مردمو دختر دمینم -

 

  یندازیم  چوییسو شمارمیم سه تا ام یروان چقدر یدونیم  کاوه+

 

ک ی  

 

 دو

 

   سمتش کرد پرت چوییسو کالفه کاوه که دینرس سه به

   میبود نگرانش یلیخ

   رونیب رفت و شد دور ازمون بود دوشش رو دختره که  همونطور

   گفت ینگران با کاوه

 

بود؟؟  یک اون+  

 



.دونمینم -  

 

. رو دختره کشهیم  مطمئنم بود شده سگ جور بد+  

 

.نگرانم یلیخ منم آره-  

 

.کامران+  

 

ها؟-  

 

   بود شده گم که باشه شی ناتن خواهر همون دختره نکنه+

 

  گفتم ینگران با

 

   ایگ یم راست یوا-

 

  نکنه یتیخر وقت هی تا میر یبگ  جلوشو میبتون تا رونیب میرفت عجله با

   نیماش تو کرد پرت رو دختره حرص با میدید که رونیب میرفت

  کرد  ساکتش و زد بهش یمحکم هیدهن تو که بزنه حرف باهاش تا شد زیخ مین ی صندل رو از دختره

   نی ماش سمت میکرد تند پا کاوه منو

  گفت و کرد باز رو دختره سمت در کاوه

 

  نمی بب نییپا ایب  یآبج شو ادهیپ+

 

  شدینم ادهیپ  و دیترسیم ریام از دختره

   بود گرفته چشاشو جلو خون

   بود؟؟  یک اون  اخه یول

دنبالشه؟؟  سالها که گمشده خواهر همون  

 

   زد داد کاوه



 

.گهید مرگته چه بگو د  +  

 

.......... زد داد تیعصبان با ریام  

   زد داد تیعصبان با ریام

 

. برم خوامیم کاوه ببند  صاحابو یب ن  یماش نیا در+  

 

.مرگته چه بگو اول-  

 

.دمایم کشتن به همتونو  و خودمو قران به کاوه+  

 

  گفت و دختره سمت کرد رو خودش بزنه یحرف کاوه نکهیا از قبل

 

. شوووووو ادهیپ+  

 

   گفت داد  و حرص با ریام که شه ادهیپ  نتونست و کردیم دل  دل دختره

 

.ععععععععععععععععی سر.نییپا گمشو+  

 

   شد ادهیپ ریام خود که خوردینم  تکون دختره

   نره گفتم و کردم اشاره بهش  که ریام سمت بره خواست کاوه

  نییپا اومد خودش ریام و نگفتم یزیچ که کردی م نگاهم نگران

  کرد ادهیپ نیماش از رو دختره اون و

  گفت داد با و

 

. هاااااااااااااااااا یبود نجایا چرا+  

.ها گورستون نیا تو یکردیم ی غلط چه  

 

   گفت و داد  سر یبلند ی قهقهه ریام هوی که بزنه حرف تونستی نم و کردیم دل  دل دختره



 

  کنم تونی معرف دیایب  خب خب خب+

. نجایا ایب گهی د کنم تی معرف ایب  

 

   جلو داد هلش و گرفت بازوشو

گفت و کرد یبلند ی خنده  

 

   داداشتون زن نمیا دییبفرما +

  خانوم نازگل بودم کرده صحبتشو که یهمون

 

  شد کهیت کهیت و نیزم رو افتاد و رونیب کرد پرت شویگوش  شد نیماش سوار تیعصبان با عیسر و زد یبد پوزخند

.رفت  و داد گاز میریبگ جلوشو میبش موفق من ای کاوه نکهیا از قبل و  

   میکردی م نگاه نیماش یخال یجا به میداشت بهت با

   شد دور عیسر یلیخ

  کردی م نگاهمون خجالت با و کردیم دل دل هنوز نازگل

   جلو رفت و زد یلبخند کاوه

   گفت و ستادیوا شیقدم چند تو

 

.بود بد حالش یآبج نباش نگران+  

 

.نکردم یکار من خدا.....خُ .....به......به-  

.ستمین یبد دختر من  

 

  گفت و زد لبخند یخونسرد با کاوه

 

. یستین ریام انتخاب که یباش یبد دختر اگر یبگ  ستین  یازین میدونیم+  

 

  گرفتم جلوشو که  بره خواست و برگشت دختر

 

کجا؟؟+  



 

.خونه برم دیبا-  

 

. شب تو اونم برگرده تنها  ریام زن که میمرد ما مگه+  

 

.برگردم دیبا یول ممنونم..ممن-  

 

.نیبکن  وا  سنگاتونو و یبمون ریام شیپ تا ما ی خونه یایم  امشب شما+  

 

��خوادینم منو اون ...اون..یول...و-  

 

��خودشه دست مگه+  

 

   گفت و کرد یا خنده کاوه

 

��رهیگ شتیپ که صاحابشه یب دله مهم+  

 

  دهیکش خجالت بود معلوم و نییپا انداخت سرشو گل ناز

  میکرد خبر آژانس و شد ساکت کاوه که کردم یاهم

 

                                       ***  

 

   خونه سمت میکرد حرکت دیرس آژانس نکهیا از بعد

کردیم هی گر  همش نازگل و میبود راه تو  

  گفت کاوه

 

حاال؟؟ یبود نجایا چرا+  

 

.بود عموم پسر تولد-  



 

؟؟ یاومد تو چرا خب+  

 

. اومدم منم و بودن همه و نجایا اومدن ما  ی خونه از و کرد دعوتم خب-  

 

.یدادیم ریام به خبر هی کاش یا+  

 

.نکردم یبد کار که  من آخه خب یول-  

. خدا به ستادیا کنارم اومد میر یبگ  عکس میخواستیم چون و بود عموم پسر بود کنارم پسره اون اگرم  

 

.میدار باورت یآبج دونمیم+  

نه؟ مگه یبود ششیپ عکس یبرا و بود عموت پسر  پسره اون دونهینم ریام یول  

 

.نه-  

 

.کنهیم یخواه عذر ازت بفهمه نباش نگران خب+  

 

  خونه میدیرس نکهیا تا نشد نشونی ب ییگو  و گفت گهید

. کشهیم گاریس داره کاناپه رو که میدید رویام که باال میرفت و میکرد باز درو  

گفتم و جلو رفتم  

 

  ارم؟؟یب غیت خورده یعشق  شکست یانگار اوووووه+

 

  گفتم و انداختم دستم به ینگاه

 

. بزن شاهرگو شما میزد رگو ما+  

 

.چینپ پرم به اتاقت برو سین حوصلت کامران-  

 

.خدا بنده کرد کاریچ مگه یشد سگ نیع تو چته+  



 

   شد نازگل وجود متوجه که سمتم برگشت تی عصبان با و بست چشاشو ریام

   گفت و انداخت ینگاه

 

نجاست؟یا چرا نیا+  

 

م؟؟یکردیم ولش کالب اون تو ناموسته یگ ی م که ینیا:کاوه  

 

. دمشید گرفتیم عکس داشت گهید یک ی بغل تو یوقت منم بود ول خودش که نیا+  

 

.نچسبون وصله بوده  عموش پسر ریام  دهنتو ببند:من  

....... مگه خو+  

 

   گفت و نازگل سمت اومد و برداشت زیخ تعجب با بزنه حرفشو هیبق رفت تا

 

.ادیم خون داره دهنت+  

 

.نباشه چشم تو چشم ریام با تا شد یاونور و گرفت روشو نازگل  

  گفت و خودش سمت برگردوند سرشو ریام

 

. ستین تیحال ادیم خون داره دهنت گمیم دارم+  

 

. ستین مهم درک به-  

 

.ستین مهم آره+  

 

  کرد نگاهش یناباور با و  سمتش برگشت  تعجب با نازگل

رون یب  زد خونه از و زد پسش هیگر با  

.دمیکوب نشی س به یمشت و سمتش رفتم  

 



بره؟؟ تنها وقته رید یفهم ی م شب شبه دختره تو چته+  

 

چه؟؟  تو به-  

 

خوبه؟ ارنیب  رشیگ تنها نبود  مناسب لباسش دهنتو ببند.ریام+  

 

  کاناپه رو  کرد پرت خودشو و دیکش یپوف  یعصب و زد موهاش تو یچنگ 

 

  بود پسره هی بغل تو+

 

   رهیبگ  عکس  رفت خدام بنده نیا رهیبگ عکس باهاش خواست تولد یبرا بود عموش پسر اون ریام نه:کاوه

 

.یپارت بره  ادینم خوشم بودم گفته بش+  

 

   بود مجبور مهمون و بود تولد که نرفت خودش:من

 

   شد داغون یلیخ اعصابم+

 

؟؟یخواینم شیخوایم یول داداش دونمیم:کاوه  

 

.عقدمه+  

 

ییییییییییییییییییییییییییییی چ:میگفت  هم با ییتا دو کاوه منو  

 

  گفت و اومد خودش به زود کاوه یول بودم  بهت تو من

 

؟؟یخواینم  شیخوایدنبالش؟؟م یبر یخواینم تنهاست کوچه تو احمق زنته:کاوه  

 

....... گفت یبلند یصدا با و کرد نگاه دوتامون یچشا  تو یا زده خی  نگاه با ریام  

 



. امشب یول خوامشیم  خوامشیم آره+  

 

  کرد  ساکتش و رفت کاوه

 

.مینداشت خبر ازدواج نیا از ما چرا یبگ  و یایب تا دنبالش یریم االن ؟؟یگ یم ینطوریا زنت به راجب!سیه:کاوه  

 

رون یب رفت و دیکش یا کالفه پوف ریام  

. باشه دورشده یلیخ گل ناز کنم ی نم فکر و بود نشده رید ادیز  

   ازدواجش از خوردم جا یلیخ من یول بود لکسیر یلیخ کاوه

 

! کاوه؟+  

 

. داداش  جان-  

 

؟؟یداشت خبر تو+  

 

؟؟ یچ از-  

 

  ریام ازدواج+

 

.خوردمیم جا ینجوریا داشتم خبر داداش نه-  

 

.هست  نیا پشت یا هیقض هی مطمئنم+  

 

دنبالشون؟؟  میبر هم ما نظرت به آره-  

 

. باشن تنها بزار نه+  

 

  کنم عوض لباس رمیم من داداش باشه-

 



.شدم سقف به رهیخ متعجب  یهمونطور منم و اتاق تو رفت  

 

کاوههه +  

 

ها؟-  

 

.یشدیم الل کاش یا+  

 

.. چرا باز-  

 

. یپارت میبر یگفتینم +  

 

   شد خراب حالم منم واال آره-

 

  دمیکش دراز منم و اتاق تو رفت دوباره

 

( ریام)  

 

  نییپا رفتم

  کردمیم  جمعش یچجور دیبا  حاال دونستمینم زنمه که دنیفهم  هم ها بچه و شدم مونیپش یلیخ

  کنن درکم تونستنیم بودن قمیرف اونا خب

  بودم نازگل دنبال چشم با

  ختمیر بهم یلیخ دمشید که پسره اون کنار راستش

   شدم یروان دمشونید هم کنار یوقت و  خواستیم رو نازگل قبال اونم

  بزنم زنگ بهش که نداشتم یگوش

  ییباال رفتم

  بود خونشون به برگشتش راه اون

   گفتیم که اومد ییآشنا یصدا که رفتمیم

 

  اااااااااااااااااااااا یعوض دیکن ولم+



 

  بود خودش یصدا  آره یوا کردیم هق هق و

دم یرس بهش باالخره که دمیدویم عجله با و کردم تند پا  

   کردم صورتش  حواله یمشت و دمیکش یبلند داد توان تمام با و پسره سمت برداشتم زیخ

  اوردمینم کم منم یول زدنیم کتکم یه و بودن تر یقو یدونفر

   رفتن و شدن الیخیب خودشون نکهیا تا

  انداختم تقالهاش و نازگل به ینگاه

  کردم بغلش سفت و سمتش رفتم

   گفتم و صورتش طرف دو گذاشتم دستامو

 

.شد تموم!!سیه!!سیه+  

 

  کرد بغلم ترس با

  لرز و دیترس اولش  که کردم بغلش بود آور عذاب  برام اشکاش دنید.ختیریم اشک همش و بود کرده پف چشاش

بعدش  یول کرد یفیخف  

خونه  سمت کردم حرکت منم و چسبوند نمیس به سرشو  

  بود راه خونه تا یا قهیدق چند

  د ید منو هیهمسا که رفتمیم داشتم

گفتم و انداختم نازگل به ینگاه  که کردی م نگاه یبد چشم با  

 

  خانومم؟؟ خوبه حالت+

 

   دید رو هیهمسا که کرد بلند سرشو متعجب نازگل

  گفت اروم

 

.بهترم-  

 

  گفت و زد یلبخند هیهمسا

 

ست؟ یبق  مثل شونمیا ای؟؟ یکرد ازدواج آقا ریام به به+  



 

  کردیم نگاهم یدلخور و تعجب با نازگل

  گفتم و کردم یاخم

 

ه؟؟یبق کدوم هیچ منظورت-  

 

.کنم فکر بود قتیرف اون دیببخش  اوه+  

.بود باز دختر ادیز  

 

.منزلتون  بفرستم ازدواج سند از یکپ هی نیبگ  نیخواست.باشه اومده شما به شیفضول نکنم فکر یول زنمه-  

 

.باشه مبارکت چه ما به+  

 

   رفت ها پله با هم هیهمسا زن و نییپا ادیب تا زدم رو آسانسور و زدم بهش یپوزخند

   ندادم اجازه که ن ییپا ادیب بغلم از خواست نازگل

  شد یاونطور  ازدواجمون درسته

. داشتم دوستش یول  

.اومد در غشیج مین یب  شیپ طبق باالخره که میشد آسانسور سورا  

 

   دارن خبر هام هیهمسا که  یباز دختر حد نیا بود؟؟در گرفته اشتباه یک با رو تو+

 

.باشه نزن مفت حرف-  

 

نه؟  مگه  ندارم دنیپرس سوال حق من یبکن یکار هر شما یول ادیم سرم بال نهمهیا رمیم تولد من+  

 

توچه؟؟  به هان نه ای بازم دختر که چه تو به-  

 

نو؟؟؟؟؟؟؟ یا یفهمی م زنت زنتم من بابا+  

 

. که شه تر دیشد یخواینم ادیم خون داره دهنت شو ساکت-  



 

زود.نییپا بزار  منو+  

 

. نبود شیقبل  خاستگار بغل تو خودش یانگار گهیم جور هی بابا شو ساکت-  

 

. دادم حیتوض  بهت که من+  

. ندارم کارام یبرا یحیتوض من که یدونیم یول-  

 

.متاسفم برات+  

 کاریچ مگه ؟؟یکنی م ینطوریا  یدار  چرا هان؟  دمی کش  خط اونو دور من یدونینم ر؟؟مگهیام  یکنیم ینطوریا چرا

   من کردم

؟؟ یکرد یاونطور دوستات یجلو چرا  

 

.شوهرت شوهرتما من نره ادتی-  

 

.هه+  

 

.ادیم بدم پوزخند از که یدونیم درد-  

 

   کرد باز درو و اومد کامران که زدم در و میشد ادهیپ آسانسور از.شد ساکت و نگفت یزیچ

  کنه عوض لباساشو اونجا و بره که گفتم و دادم  نشون  اتاقمو و نییپا گذاشتم نازگلو

   گفت و اومد عجله با کاوه که چونمیبپ رو ها بچه و اتاق تو برم خواستم

 

. باش داشته فیتشر شما+  

 

  گفت  و کرد نازگل به ینگاه بعد

 

.اد یم رمیام االن یآبج برو شما+  

 

   کاناپه رو کردن میهمراه یترسناک  لبخند با و گرفت بازومو



   گفت کامران که مینشست

 

. کن شروع خب خب+  

. م؟؟؟ینداشت خبر یزیچ از ما ویکرد  ازدواج یرفت که شد چطور  

 

  بگم بهشون خواستم گرفتم ممویتصم

:.......... گفتم و کردم باز زبون باالخره  

#part90 

 

.کالب هی تو شدم آشنا ی مهمون هی تو نازگل با بود سالم ۲۲ یوقت یعنی شیپ سال دو+   

 

خب؟؟-  

 

 پسره همون کنه یمعرف بهمون رو دخترش دوست خواستیم بهداد و بودم رفته اونشب بود اومده خوشم یلیخ ازش+

  و نکردم یکوتاه منم کرد دعوت منم و بده دخترشو دوست پز خواستیم  بودم تنها من  چون  و لجم یلیخ باهاش من که

 چند که هیهمون که اومد ادمی دمشید یوقت کرد یمعرف میبود که ها  بچه از تا چند همون نیب رو نازگل اونجا که رفتم

.اومده خوشم ازش و دمشید هم گهید بار  

   بود شده روزیپ خودش قول به و کردیم نگاهم خنده با بهداد ی ول خوردم جا یلیخ

 گل ناز و من و وسط  رفتن همه  و دیرقص دختره هی با و رفت بهداد نکهیا تا اوردمین روم  به یول بود شده گرفته حالم

   میشد تنها و میموند

.گفتم کیتبر و جلو رفتم  

   دیدزد چشاشو ناراحت

.ارهینم روم به یول داره دوستم اونم کردمیم حس  

. گفتم و  کردم باز دهن که شدیچ دونمینم  

 

شده؟؟  یزیچ نیناراحت شما یول  براتون شدم خوشحال یلیخ+  

 

.شده زیچ هی اره-  

 

شده؟؟  یچ+  

 



نه؟؟  مگه نجایا  یاومد من دادن حرص خاطر به ؟؟یینجایا چرا تو-  

 

براتون؟؟ مهمه دیببخش +  

 

   کرد سکوت و نگفت یزیچ

 

.کنه یخاستگار  ازش ما نیب خوادیم که گفت و اومد بهداد لحظه همون  

  یول شوقه  اشک کردن فکر  همه شدن یجار اشکاش و شد  سرخ نازگل یچشا روم ختنیر خی آب سطل هی یانگار هوی

   بود درد از بودم مطمئن من

  خوادینم بهدادو اون دونستمیم

  گفت درخواستشو و جلوش گرفت حلقه هی و و جلوش زد زانو بهداد

  بود گردش در بهداد منو نیب نازگل نگاه

   خورد گره بهم نگاهامون و چشام تو شد خیم  چشاش هوی

  خوادتشینم  گفت و گرفت شدت شیگر

  زد پس بهدادو

  گفت لکسیر و شد پا جاش از بهداد

 

. داده تیرضا داداشت ستین  تو دست+  

 

. خواااااااااااااااممممممینم تورو من یول-  

 

   گفتم  ترس بدون بار نیاول یبرا و گرفتم نازگلو دست که بگه یزیچ خواست  و داد سر یا خنده بهداد

 

   میبر ایب  نباش نگران+

 

  تو خونه سمت کردم حرکت و میشد نیماش سوار و میرفت زدم پسش که شه مانعم خواست و گرفت بازومو بهداد

   دادیم آرامش بهم بود همراهم اونم نکهیا و ادیب باهام خوادینم که زدینم یحرف و نداشت یترس اصال نازگل اورانین

  نگفتم یزیچ و نزدم  یحرف اولش

  میشد اتوبان وارد و میبود راه نیب

  گفت  هوی که بود کیتار جا همه

 



. عموم پسر به فروختتم داداشم+  

 

. کنمی م حلش ستی ن یمشکل-  

 

باشم  باهاش خواستمینم من+  

 

؟؟ یگ یم من به چرا  ستین حیتوض به یازین دونمیم-  

 

.ینکن قضاوتم یالک  و یبدون یبدون خوادیم دلم چون+  

 

  الیو به میدیرس و میرفت

 برش آروم و نییپا انداخت سرشو شناسنامشه دمید که دارم برش تا شدم دال نییپا افتاد بشیج از زیچ هی که شد ادهیپ

  داشت

  بود دهیترس یلیخ بود برداشته و بود کرده جمع مدارکشو تمام

.مسافرت رفتم بودم گفته یالک  شماها به من که میبود اونجا هفته هی  

  طاقت دلم که میکرد یزندگ یا خونه هم تا دو مثل حجاب با دو هر و مینداشت باهم یکار چیه نازگل منو هفته هی نیا تو

. دادم  ازدواج شنهادیپ  بهش باالخره و اوردین  

.نه گفت بهم یول  

شدم  یعصب ی لیخ و گرفتم شیآت گفتنش نه با  

   زدیم پسم دختر هی بود یبار نیاول

   رفتم و درک به گفتم اولش

   شدم شیگر یصدا متوجه هوی

   بود شده خرد اعصبام

   شدم اروم کمی تا  خوردم و برداشتم قرص تا چند

گفت که دمیپرس شویگر لیدل و ششیپ رفتم  

 

. کشهیم  دوتامونو برادرم+  

 

. نداره یربط تو به و دارم شوهر یگ یم  بهش هم تو خب-  

 

ریام شقه  کله یلیخ اون+  



 

.ریام آقا گفتیم شهیهم چون ریام گفت بهم بار نیاول یبرا  

گفت و شد متوجه که زدم یلبخند  

 

.ریام آقا وونستید یلیخ واقعا اون یعنی+  

 

  زیم رو گذاشتم رو حلقه  و کردم یا خنده

  بود گرفته میباز یول چرا دونمینم

  گفتم و بالکن رو رفتم

 

.نییپا پرمیم نجایا از من با  دستت تو یکنیم رو حلقه ای+  

 

  باشه باشه گفت پته تته با و دیکش یا خفه غیج

  دستش تو کرد رو حلقه تند تند بعد

   اتمیباز خنگ ن یا عاشق گفتم و کردم یا خنده

دیکش خجالت یلیخ و کرد یاخم  

............ باشه تنها کمی تا خودم اتاق تو رفتم و کردم بس منم  

   بودم شده خوشحال یلیخ

  بعدش یول بود مردد کمی اولش.میکن عقد هم با خواستم و ششیپ رفتم بعدش دوروز.بودم ابرا  رو یول چرا دونمینم

. تنها یتنها.میکرد عقد و  میرفت روز همون و شد  یراض  

  میدیچرخ کمی و شهر تو بردمش عقد از بعد

   اوردینم روش به یول داشت دلهره

  میشد راحت  هم با وقت چند هی از بعد

  بودم شما شیپ روز چند هی و نجا یا برگشتم دوماه از بعد منم و

   ستمین یمدت به  و داره کارم بابام که گفتم بهتون یالک  نکهیا تا

 مفصل کتک هی و گرفت جلومو  داداشش روز هی تا میکرد یم یزندگ هم با.بودم نازگل ش یپ اونجا نبودم که سال  هی اون

  بدم دستش از خواستمینم و بودم شده  نازگل عاشق یلیخ.زدن بهم

  یول کردم جورش سخت  یلیخ کنه کم شرشو تا دادم بهش برداره سرمون از دست تا خوادیم پول ونیلیم ۴۰۰ که گفت

  شد جور باالخره

   شد کنده سرمون از بهدادم شر  و برداشت سرمون از دست

.میدار دوست همو نازگل منو دهیفهم و  کنه صلح خوادیم گفتیم  یعنی  



 

  گرفتم ازش قیعم  کام هی و آوردم در گارمویس

دیپرس خوردنش جا همون با کاوه یول بشنوه نارویا نداشت توقع و بود شده شوک کامران  

 

داره؟؟  هم هیبق  خب+  

 

.االن گمیم کن صبر اره-  

 

.بگو+  

 

  سه از بعد من به بود سپرده قلبشو خودشو و نبودم ناراحت گهید گل ناز شه کم شرش زودتر تا نشدم بهداد چیپ پا ادیز-

  بگه یزیچ هی بهم خوادیم و رونیب میبر هم با شب گفت و زد زنگ خوشحال نازگل که بودم کار سر روز هی ماه

  اعصابم که گفت یزیچ کرد نایا و سالم نکهیا از بعد  کارم اتاق تو اومد بهداد کردم قطع ویگوش  نکهیهم و کردم قبول

   شد داغون  یلیخ

 نویا نازگل و هستم یا  یرتیغ آدم شدت به اخه بست  خی رگام تو خون.بودن هم با و بود نشونش نازگل مدت هی گفت

.بود کرده یمخف  

  بود آورده جوش به خونمو بود کرده یمخف نکهیا یول نداشتم شیکار که گفتیم خودش اگر

   کرد سالم و  اومد خنده با که زدم صدا نازگلو خونه تو رفتم و کردم باز درو خونه رفتم و زدم پس بهدادو

. شده یچ  دیپرس یوهمونطور ومدین اما نهی بش و ادیب گفتم و ندادم جوابشو  

.بود شمیپ شوهرت زدم داد تیعصبان با  

کرد انکار و دروغه  گفت یناباور  و تعجب با  

   کنمیم باور رو  همه حرف چرا  که گفت و زد نمیس  تو یمحکم مشت و اومد که  شدم تر یعصب

  بودم اومده خودم به و گرفتم دستاشو

  دم ید سرش ریز خون یکل و زیم به خورد هوی دیکش خودشو که کنم  آرومش و کنم بغلش خواستم

   مارستانیب بردمش و کردم بغلش و خوردم  قرصامو از تا چند

  اومد دکتر هوی که بودم منتظرش عمل اتاق در پشت و

 

خوبه؟؟  نازگل حال دکتر خانوم شد یچ+  

 

.متاسفم نیداد دست از  رو بچه یول خوبه مادر-  

 



بچه؟؟  کدوم! ؟یچ+  

 

ن؟؟ینداشت خبر گهید بودن باردار خانومتون-  

 

 ذوق ینگاها و خوشحالش یصدا  اون امشب قرار و افتادم زنگش اون  ادی  شد خیس تنم یموها حرفش نیا گفتن با

  زدش

. کشتم خودمو ی بچه من یوا  

   کنم نگاه نازگل یرو تو چطور نکهیا و بودم عمل اتاق ی بسته در به رهیخ حسرت با

   بود عالم یبال نیتر بد یول نبود قصد از

  اومد بهوش نازگل و گذشت ساعت چند

   بهش بگه خواستم دکتر از و بگم  بهش نتونستم

   شد داغون یلیخ دیفهم یوقت

   ها وونهید نیع

میشد دور هم از و انداخت ینم نگاه روم تو گهید  

  کردیم بحث باهام خاطرش به و سرم تو زدیم رو بچه اون مرگ همش

  بوده دروغ حرفش که گفت و اومد بهداد شد  پخش مرگش خبر نکهیا از بعد

. گرفتم باهاش یحساب یدعوا هی  

   بود اون  یاصل مقصر

   زندادن  افتادم ماه سه و شکست دماغش

   ومدی ن مالقاتمم نازگل

 کنه قبول و ادیب کنار باهاش بود تونسته ماه ۶ از بعد  باالخره و میبود کرده یآشت باهم و ششیپ رفتم میآزاد از بعد

  اونور یبر یخوایم یگفت و یزد زنگ چون(کامران) تو  شیپ نجایا اومدم بعدش

.... زدم گند دوباره و دمشید ی عوض اون کنار ینطوریا امشب نکهیا تا  

 

  کردنیم  نگاهم بهت با ها بچه

 

؟؟ یکشت خودتو ی ؟؟ها؟؟بچهیکرد کاریچ  تو ریام:کاوه  

 

  گفتم و کردم اخم

 

.کردمینم غلطو اون وقت چیه گرنه و نداشتم خبر که یدونیم+  



 

....... ریام یول:کامران  

 

باشه؟؟  میبزن حرف فردا زنم  شیپ رمیم دارم ادیم خوابم+  

 

..... قهیدق هی نه:کامران  

 

.......... داره اجیاحت بهت برو باشه:کاوه  

 

  رفتمی م اگه نداشت یبیع یعنی نیا و شد  ساکت کامرانم کاوه حرف با

.نازگل شیپ رفتم و شدم پا  

   زد  صدام کاوه که زدمیم در داشتم

 

ر یام+  

 

بله؟؟ -  

 

.میر یم ما+  

 

! چرا؟-  

 

  آمد و رفت بخواد دیشا بپوشه تورو لباس شهیم مجبور میبمون ما اگه نداره لباسم نجایا  نیباش راحت بمون زنت با تو+

.شهیم  سختش ما با کنه  

 

. ها کامرانه خونه یسالمت نا نیبش بابا نه-  

 

.شتونیپ میایم صبح میرفت ما.که نداره تو منو خونه:  کامران  

 

.بگم یچ باشه-  

 



. فعال:  کامران  

 

. داداش فعال:کاوه  

 

. داداش فعال-  

 

.روش روبه به شده رهیخ و تخت گوشه کرده کز نازگل دمید که اتاق تو رفتم منم رفتنو اونا  

 

بود؟؟  نکبت اون تولد ینگفت چرا+  

 

  بدم حیتوض بهت  خواستم که یدینفهم  یبزن کتکم یداشت حرص اونقدر چون-

. یگرفت ازم مو بچه که یشب همون مثل قیدق  

 

. باشه نگو پرت و چرت شترمیب و نکن یقاط هم با ویچ همه نازگل+  

 

قاتل؟؟  یبگذر کنارش از یتونیم راحت چقدر-  

 

. یشد قاتل  زن که برات رمیبم قاتله؟؟ نیا شدن یعصب یبرا هات هیگر نیا االن+  

 

   زد داد نفرت از پر یچشما با

 

   رحم یب زدیم ها؟؟؟قلبش آخه شدم تو هیچ عاشق من-

  گوشمه تو هنوز تولوپش تاالپ یصدا.دمیشن قلبشو  یصدا

 

.کن بس گل ناز+  

 

؟؟ یشد ناراحت کمی  باالخره شدیچ-  

 

  وقت هی  بزن حرف آدم  نیع ها کنارته قاتل هی باشه ادتی قاتل یگ یم بهم ی؟؟داریفهمیم یها؟؟چ یفهمیم یچ تو اخه+

. جونتو رمینگ   



 

   گفت و تختش شکم رو گذاشت  گرفت دستمو و نشست تخت رو کمینزد اومد و شد پا

 

؟؟یکنیم  حسش.کن نگاه.بود نجایا اون+  

. آروم یلیزد،خیم آروم قلبش ؟؟یکنی م حس بچمونو  

 

. آورد یدرم اشکمو داشت گفتیم و زدیم هق  

 

  بود بغلمون تو االن اونم یکردی نم یاونطور اونشب اگه.کن دست نیبب +

ها؟؟   نشده تنگ براش دلت تو خودت مثل خوشگل و کیکوچ پسر هی  

   میپختیم غذا برات ییدوتا میداشت اونشب

.شهیم خوشحال و یاومد تو فهمهی م ییبابا االن گفتمیم  بهش  

.کن نگاهم  

ر؟؟یام یکنیم حسش  

  سوزهینم گرتیکنه؟؟جی نم تتیاذ شیخال یجا

 

   زدن غیج کرد شروع و کنه تحمل نتونست

 

   ییییییییییییییکشت تو+

   شیکشت  خودت تو

  تووووووووووووووو

یییییییییییییییییییییکرد توووووووو  

 

   دیکوبیم  نمیس به محکم دستاشو

   دیکش پس دستشو که  کنم آرومش تا گرفتم دستاشو

   دادنیم عذابم یلیخ حرفاش

.کارو اون  نکردم قصد از من  

  دیکش پس دستام نیب از محکم دستشو  نازگل که بودن شده سیخ چشام

 

.نزنننننننننننننن دست من به+  



 

.نازگل-  

 

  کرد نگاهم و سمتم  برگشت فقط و نداد جوابمو

 

  نازگل-

 

. نگاه همون دوباره  

 

........ نازگل-  

 

ه؟؟یچ+  

 

. جان بگو-  

 

.هه+  

 

!نازگل-  

 

ها؟+  

 

.نبود قصد از که یدونیم  ینطوریا نکن-  

پستم؟؟ نقدریا نظرت  کشتم؟؟آره؟بهیم بچمو خودم من ؟؟بنظرتیشد خسته ازم ها؟اونقدر یکنیم ینطوریا ی دار چرا  

.ندادم  خودم دست کار هی تا نکن نکن  

 

   بستم محکم درو و رونیب اومدم  اتاق از  که بزنه یحرف خواست

   نشد که نشد یول بخوابم کردم یسع و.دمیکش دراز کاناپه رو و آوردم در رهنمویپ

  کنهیم هیگر  داره و بده نازگل حال دونستمیم

   کردیم تشیاذ و شد یم دیشد گرنشیم االن مطمئنا

  کردم دایپ باالخره و گشتم قرصش دنبال قرصا جعبه از رفتم و اوردمین طاقت



   اتاق در پشت بردم آب  وان یل هی با و برداشتم قرصو

  نه ای بزنم در  که داشتم شک اولش

   زدم در  و ایدر به زدم دلو نه ای شده اروم دونستمینم

.نداد جوابمو  

  دادینم منو جواب یول اومد یم کردناش نیف نیف  یصدا

  دهیکش دراز تخت رو دمید  که کردم باز درو یمعطل بدون

.تنشه من یلباسا  دمید که جلوتر رفتم  

   گفتم هوی یول برگردم خواستم و زیم رو گذاشتم یحرف چیه بدون قرصو وانویل

 

.یپوشیم مردمو لباس یشیم صاحب زود+  

 

   توعه؟؟ برا مگه چه تو به -

 

.گهید آره+  

 

.ارمیم درش االن��-  

��خوب چه+  

 

  رونیب انداختتم اتاق از زور به و دیکش ینیه  که جلوش ستادمیا نهیس به دست

  صورتم تو شد پرت شرتمی ت  هوی که بودم ستادهیا در پشت

   شدم مواجه در  شدن بسته بلند ی صدا با که  داشتم برش صوزتم رو از

  نداشتم دیکل و بود قفل یول تو برم خواستم و زدم در به تقه تا دو

   زدم داد  در پشت همون از

 

.یدیرسیم ات هیگر به هم تو واست اوردمیم در کردمی م کمکت یزاشتیم خب+  

 

!!!!!! ررررررررررررررررییییییییامممم-  

 

. شدم کر نزن داد بابا باشه+  

.خوامینم بگو یخواینم خب  



��باشه خداتم از  

 

�😒�یا فرشته ستین-  

 

��.یچ پس+  

 

. شو ساکت لطفا ریام-  

 

.ایخواست تو چون فقط عشقم باشه+  

 

.......... دمیکش دراز کاناپه رو رفتم منم  و نگفت یزیچ  

 

( کامران)  

 

نزد؟ لب و دیکش یسخت اونقدر داداشمون یعنی  میبگ  یچ میدونستینم اصال و میبود شده شوکه  

بکشه  بودو خودش جون از که ی ا بچه خودش یدستا  با که ستین یکس ریام وگرنه کارش بود ناخواسته مطمئنم  

.نازگل شی پ  بره که گفت  کاوه اما رمیبگ  جلوشو خواستم من و بره خواست  

   نزدم یحرف و شدم ساکت منم

  بکنن وا سنگاشونو و باشن راحت زنش و ریام تا.رون یب  میبر میگرفت میتصم هم کاوه و من و زنش شیپ رفت ریام

  کرد شروع کاوه که رونیب میاومد خونه از

 

باشه اومده شیپ براش ییزای چ نیهمچ شهینم باورم اصال+  

 

.شه  حل زودتر دوارمیام!!فهممشیم..........-  

 

!ن؟یهم+  

 

. خورده اعصابم الیخیب  کاوه-  

 

.که هتل میبر میاوردین شناسنامه م؟یبر  کجا حاال.بابا باشه+  



 

.گهید رونیب  میزنیم دور-  

 

.میپا من باشه+  

 

. ریبگ  گاری س پاکت هی یسوپر نیا  از دقه هی بپر-  

 

. رمینم من+  

 

. ندارم حال برو بابا پاشو-  

 

�😐😐�اوف+  

 

   رهیبگ  گارو یس تا یسوپر رفت و شد پا

   ایمیک با چتام به  شدم رهیخ و آوردم در ویگوش بود ریدرگ یلیخ ذهنم  شد اضافه بهش  رمیام و بودم ایمی ک فکر تو

   زدم یلبخند

  بود تنگش یلیخ دلم

   اومدم خودم به و  نیماش ی شهیش به زد کاوه هوی

   گفت که نییپا دمیکش رو شهیش

 

��؟یدادیم امیپ یک به یداشت+  

 

. یچک یه-  

 

��یزندگ بود نوشته دمید من یول نگو یبگ  یخواینم +  

 

.کاوهههههههههه-  

 

شدم ساکت باشه باشه+  

 



  بهم داد گارویس بسته و اومد

 

.بدبخت معتاد ایب+  

 

. شو ادهیپ  کاوه-  

 

چراااااااا +  

 

.ندارم حوصلتو برو-  

 

��منه نیماش بابا شو خفه+  

 

.نگو یچیه دودقه داداش گید شو خفه پس ایگیم راست اوه��-  

 

  کردم یپل ینیغمگ  آهنگ که زدیم قهقهه داشت

  بود  یصادق رضا ایدن ستایوا آهنگ

   گفت کاوه که میگشت ی م میداشت و میبود راه تو

 

.داداش ستایوا+  

 

! چرا؟-  

 

.شمیم  ادهیپ+  

 

چرا؟؟ -  

 

.خب  بزار شاد زیچ هی گرفتم یافسردگ بهتره که تو یآهنگا از+  

 

   شاد ندارم-

 



.شم ادهیپ خوامیم من سایوا اصال+  

 

  گفت تعجب با که داشتم نگه  نویماش

 

؟؟یستادیوا+  

 

  برو گهید آره-

 

اد؟؟یم دلت+  

 

.آره-  

 

. یپارت رمیم االن پس+  

 

��یکنیم غلط تو-  

 

.کامران+  

 

هوم؟-  

 

. شو زنم ایب+  

 

️♂�🨂�دهنتو ببند-  

 

️♂�🨁�شدم عاشقت ی نگرانم یرمیگ ی پ اونقدر واال+  

 

. یگ یم ونیهذ یدار کاوه-  

 

. عمو زن خونه م یبر کن شیآت دونمیم اره اوف+  



 

نا؟؟یا شهال خونه-  

 

 هیبق ریدرگ ادیز خونشونه دوستش اون اتفاقا چهیبپ پات و پر به زارمینم من اتاق می ریم  تو و من نباش نگران آره+

  داره مهمون خودش ستین

 

.دمشیدیم دیبا اخه شد خوب اتفاقا-  

 

چرا؟؟ +  

 

.بده حیتوض وی تفاهم  سو هی زنم به و ادیب دیبا-  

 

؟؟یتفاهم سو چه+  

 

.میندار یارتباط که بگه و ادیب خودش دی با شهالم با من کنهیم فکر زنم-  

 

  گهید شد خوب پس باشه آها+

 

. یزیچ هی فقط.آره-  

؟یچ+  

 

ست؟؟ین وقت رید مهین و دو ساعت-  

 

. یزنیم حرف شهال با صبح تو فوقش میخواب یم میریم داده دیکل بهم عمو زن بابا نه+  

 

......... باشه-  

 

  شهال ی خونه سمت کردم حرکت

. من یایبدبخت مادر  

  بگه  راستشو ایمیک به خودش و ادیب که گفتمیم  بهش دیبا



   بود گذاشته ایمیک خود که یشرط قایدق

  بخشهی م منو نداره یارتباط من با بگه خودش زبون با شهال خود اگه که گفت اون

  بزنه حرف ایم یک با خودش تا کردمیم یراض رو شهال دیبا

  میبخور یزی چ هی گفت کاوه که میبود راه تو

  تو میرفت  و داشتم نگه رستوران هی یجلو

 

؟؟یخوریم یچ+  

 

. ندارم  حوصله یچیه-  

 

: داد سفارش خودش و نکرد بهم یتوجه اصال  

 

. دهیکوب پرس دو لطفا آقا+  

 

. دینیبش  دییبفرما قربان چشم-  

 

  کرد  شروع کاوه که مینشست و میرفت

 

....خب+  

 

؟؟ یچ که خب-  

 

.کامران+  

 

ها؟؟-  

 

نشده؟ تو نوبت میدیفهم رویام درد+  

 

.ستین من نوبت هنوز نه-  

 



؟؟یمطمئن+  

 

.آره-  

 

نه؟ مگه یدینم  جوابمو و یریم  تفره  یبگ  یخوایم یعنی+  

 

نطوره؟؟یهم قایدق آره-  

 

م؟؟ یشد به یغر مام که  حد نیا در یعنی+  

 

  االن ستین خوب  حالم من داره یربط چه بابا نه-

 

. داداش باشه+  

  واال بگم یچ

 

. کن سکوت فقط کاوه نگو یزیچ-  

 

.باشه+  

 

. آورد سفارشارو گارسون که میدادیم  گوش شدیم پخش داشت که یمیمال  کیموز به  هم با میداشت و شد ساکت اون  

 

   کرد خوردن  به شروع ولع با و گرفت کاوه

  کردمیم ی باز غذام با فقط و نداشتم اشتها

 

؟؟یخورینم +  

 

.نه-  

 

.خوب چه+  

 



. خودش کنار گذاشت و برداشت منو ظرف  

  خورد منم ی غذا و کرد شروع کرد تموم خودشو یغذا نکهیا از بعد

   گفت و کرد زیتم لبشو گوشه و برداشت ظرفو کنار دستمال که کردمیم  نگاهش  تعجب با

 

  بخورم دیبا شمیم یعصب که یدونیم+

 

   ستین کار در هم یا یمون ریس  ماشااله-

 

   میبکش گاری س میستین یالکچر شما مثل ما+

 

   کاوه-

 

ها؟+  

 

باشه؟؟ نگو پرت و چرت-  

 

   شده بد حالم خوابمه میتا داداش باشه+

 

  معلومه آره-

 

  میشد نیماش سوار دوباره ها غذا کردن حساب از بعد

   دادیم نشون صبحو ۳ ساعت

  بود شده رید یلیخ

  میدیرس و میرفت

  نبود  یکس یول انداخت داخل  به ی نگاه.کرد باز درو دیکل با کاوه

   کاوه اتاق تو میرفت و باال میرفت

  برد خوابم که دینکش هیثان چند به و دمیکش دراز تخت رو لباسا همون با

 

                          ♡♡♡  

 



  فرستادم ایمیک یبرا امیپ هی و برداشتم  ویگوش دادیم نشون رو ۹ که دم ید ساعتو و شدم پا صبح

 

   بگه بهت تا  ارمشیب برام بفرست ویهست که ییجا آدرس کنمی م ثابت بهت شهیم روشن زیچ همه امروز+

 

 

   کرد یاحوالپرس و سالم و سمتم اومد یمهربون یکل با دنمید از بعد یب یب و نییپا رفتم

  داشت طلب باباشو ارث یانگار گرفت خودشو یجور نچسب ی پسره دمید هم سام

  شد شهال نوبت بعد

  قمهیرف اون و دوستم کاوه با که دونستیم چون نخورد جا ادیز دنمید با

  ندادم جوابشو که کرد سالم عشوه  و ناز از پر ییصدا با دنمید با

  اطیح تو ادیب لحظه هی که گفتم بهش

   اومد اونم و رفتم خودم

 

ه؟یچ+  

 

. یبکن یکار هی دیبا-  

 

کار؟؟یچ+  

 

   میستین باهم گهید و میکرد کات وقته یلیخ تو منو  که  یبگ  زنم به و یایب دیبا-

 

اونوقت؟؟ چرا+  

 

   پاشهیم هم از داره  میزندگ ارزش یب خاطرتوعه به و دارم دوست زنمو چون-

 

. گمی نم میز یچ و امینم من+  

 

.یا یم من  با تو شهال نکن میعصب-  

 

اون  به بدمت خودم دست با رچرایخ نه+  



 

. ایح یب هیعوض عقدمه-  

. امینم من نه+  

 

  که ستین خودت دست-

 

عه؟؟ +  

 

. یایب دیبا.آره-  

 

. نه که گفتم آ آ+  

 

.ستین تو دست که گفتم منم-  

 

   زدم خی و خوردم جا یلیخ دمیشن که ییصدا با هوی

........... ی  صدا  

....................... ی  صدا اون  اره یوا  

 

  بود ایمیک یصدا

کرد؟؟یم کاریچ نجایا اون...... او  

   گفت و دیخند اشکاش نیب و جلو اومد

 

️♀��کرد نکارویا که  من با ازدواجمون تو آخه برتتیم  کنهیم  بغلت ادیم باهاش ینر اگه شهال گهی م راست ارباب+  

 

  شد هق هق به لیتبد اشکاش

 

( ایمی ک)  

 

   شدم پا  خواب از  دادیب و داد یصدا با

  بود صبح نه انداختم میگوش به ینگاه



   نییپا رفتم و شدم حاضر رفتم و نکردم بازش یول داشتم اممیپ هی

 

. شهال یایب باهام دیبا  تو+  

 

   بود آشنا یلیخ بود؟؟ یک یصدا

  زد خشکم کامران دنید با و رونیب رفتم

کرد؟ یم کاریچ نجایا اون  

   خوردم جا یلیخ دنشید با

  دهیپر رنگم بودم مطمئن که تابلو اونقدر

.من  شیپ اومد شهال سمت از  یا یطوالن  سکوت از بعد کامرانم که  انداختم شهال به یا کهیت و رفتم  

  کنم سکته قراره کردمیم حس که زدیم تند قلبم اونقدر

د یپرس تعجب با و کمینزد اومد  

 

؟؟یکنیم  کاریچ نجایا...... تو.......ت+  

 

.زنتون دنبال نیاومد نبود ادمی اوه  ها؟؟؟ تو؟؟ ای من-  

 

باشه؟؟  نگو  پرت و چرت ایمی ک+  

 

.یبود تو ن یا.خسته شدم خسته کامران باشه نگو چرت تو-  

.وفتادهین یییییییییییییفهمیم  وفتادهین که یاتفاق یکرد مجازات منو بود وفتادهین که یاتفاق خاطر به تو  

 

   کننیم نگاهم و شنونیم دارن یب یب و کاوه و سام که نبودم متوجه اصال

  زبونم رو  آوردم رو بود  دلم تو یچ هر

 

  بدم حیتوض تونمیم  ایمی ک+

 

.برو یبر  زنت با یتونیم! ساکت!سیه-  

 

.......... یدار ایمی ک+  



 

  دیپرس و کرد قطع یب یب حرفشو هیبق

 

شما؟؟ چتونه شدهی×چ  

 

   گفت کامران که مینگفت  یزیچ

 

............. خواستمیم من ایمی ک+  

 

   باشه داشته دوستت  اون و یش خوشبخت باهاش که خوامیم خدا از واقعا.خوامیم من.بگم اول من بزار سیه-

.عشقو یکن تجربه شهال با یبتون دوارمیام.یندار  من به که یحس قایدق  

 

.ستین یکنیم فکر که یاونطور+  

 

 دارم دوهفتست  ؟؟ها؟؟؟؟منیکنیم یبرداشت چه  جمله نیا از تو.یایب ینخوا که ستین خودت  دست یایب من با دیبا  تو-

اصال؟؟  یچ یعنی یفهمیم  کنمیم یزندگ خونه هی تو شوهرم زن   با  

 

. میبزن حرف ایب  ایمی ک+  

 

. بفهم خوامتینم یباش شوهرم خوامینم باشه اریب طالقو ی برگه زودتر کن  تمومش کامران دهیم آزارم داره بودنت-  

 

   ختمیریم اشک و زدمیم هق  کردم قفل دور و اتاق تو رفتم بدو بدو که سمتم اومد یم داشت

   بود یا  یزندگ چه ن یا آخه

  بود دروغ اونروزش  یحرفا کردمیم فکر که باش رو ساده من  

  بود راست همش نه یول

  بود شهال اون انتخاب

.شهال  

   کردمیم دخالت شیزندگ تو  یالک  دینبا و نداشتم ییجا من

   ندادم جوابشو که  زد در و اومد

   بودم کرده قفلش خودم چون نشد که کنه باز درو خواست



  شکنهیم درو که زدیم داد تیعصبان با

  نبود مهم برام  اصال یول

کردم یم فکر میزندگ  به و ختمیریم اشک  

بشه؟؟  یچ بود قرار  ادامش  

نم؟؟ی بب هم شیپ بکشم؟اونارو زجر عمر  آخر تا بود قرار  

. نه یوا  

. نه نه  

............ تونمینم من  

 

   گفت درو به دیکوب  محکم

 

؟ یکنیم ینطوریا  چرا یدار دوستم دونمیم+  

 

.متنفررررررررر متنفرم ازت-  

 

ی دار  دوستم که کنمی م ثابت.کنمی م  ثابت بهت+  

 

. شو خفه یعوض شو خفه-  

 

. دمینشن ییصدا گهید اونم و کردم  پاک اشکامو دست پشت با  

  رفت اونم

  کرد خراب سرشو پشت یپال  خودش اون  یول دادم   فرصت هی  بهش من.شهال زنش شیپ رفت

   ستین مهم برام گهید االنم

  دمیکش دراز تخت رو

  برد خوابم و شد نیسنگ  پلکام باالخره که زدم غلت یکل اومد ینم خوابم و بود آشفته یلیخ مغزم

 

                               

 

 



 یول بودم شده خوشگل یلیخ انداختم خودم به نگاه هی لبم رو دمیکش و برداشتم قرمزو  رژ  ستادمیا نهیآ یجلو و شدم پا

  بود سبز خودم یچشا برداشتم لنزو کشو تو ک یکوچ ی جعبه تو از نبود مهم

  چشمم رو گذاشتم وی مشک  یتوس لنز

. بود باند تو که انداختم دستم به نگاه ه ی کردم عوض لباسمو و دمیخند  

. زدم لبخند و زدم پس اشکامو نییپا انداختم دستمو و کردم باز باندو یول داشت درد یلیخ  

.(یبخور غصه  که  ستین یزیچ)  

  رونیب رفتم اتاق  از و زدم ملیر

کنه یم نگاهم تعجب با داره سام دمید که حال تو رفتم!!!!!! دینبا  ایم یک یبزن جا دینبا. زنیبر اشکام نزاشتم  

 

؟ یدیند آدم هیچ+  

 

.میدیند یحور نه-  

 

��بامزه ها ها+  

 

. گمیم یجد-  

خوبه؟  حالت سوال هی  

 

چطور؟ آره+  

 

.ینجوری هم یچیه-  

 

.باش آها+  

 

   کرد صدام که.یب یب شیپ رونیب برم خواستم و ششیپ  نموندم

 

. ایمی ک-  

 

ها؟+  

 



؟یکرد باز چرا دستتو-  

 

چه؟ تو به+  

 

.یندار  اعصاب دمیفهم باشه باشه-  

 

. ایمی ک+  

 

.بعلههههههههههههههههههههههه-  

 

.نرفته هستا هنوز شوهرت+  

 

.ستین من شوهر اون-  

 

.کنم ناراحتت خواستمینم دیببخش باشه..........خب......عه+  

 

.سام گمی م-  

 

بله؟+  

 

؟؟یکن فیرد طالقمو یکارا یتونی م-  

 

؟ یکن فکر یخوایم  ای یمطمئن+  

 

  ترم مطمئن یوقت هر از-

 

منه؟ از مشکل نه ای  نمیبی م تنفر چشات تو دارم من+  

 

.ینی بی م درست کامال نه-  

 



  بده یلیخ حالت نکهیا مثل+

 

مهمه؟-  

 

.یلیخ آره+  

 

.سام-  

 

جان؟+  

 

.شو من الیخیب بزن حرف خواهرت  با برو.شکنهیم دلت زنمیم یحرف هی ندارم  حوصله نشو چمیپ پا-  

 

..... یول+  

 

.لطفا-  

 

=) باشه+  

 

   ندارم  حوصله االن فقط نشو ناراحت-

 

.میبزن حرف طالقت به راجب ایب شب نداره یبیع+  

 

.بکشه طول خوامیلطفا؟نم یبد انجامش زودتر شهیم-  

 

؟یمطمئن ایمیک.........عه+  

 

.شهیهم از تر مطمئن-  

 

!! ایمی ک+  

 



بله؟؟ -  

 

شه؟؟  عوض  هوات و حال که میبر هم با یمسخوا ندارم همراه و دعوتم یمهمون هی امشب من+  

 

.ندارم حوصله ادیز راستش خب-  

 

یراحت طور هر باشه خب+  

 

̂ دعوتت بابت ممنون- ^  

 

.بکن فکراتو بازم نداشت یقابل+  

 

  آشپزخونه  تو رفتم و نزدم یحرف

   رونی ب بردم و کردم جا شربت وانیل تا  چند  خونه آشپز تو از و رفتم

  خوبم  اون بدون و ندارم بهش یازین بفهمه و نتمیبب کامران خواستمیم

شهالست به مطلق االن اون کنم ردش دیبا یول بود یالک  همش البته  

دارم  برش رو ینی س تونستم بزور و کردیم درد یلیخ دستم  

.نشسته یب یب  کنار اطیح تو یچوب تخت رو که دمید کامرانو و رونیب رفتم  

  ندادم بهش یمحل یول زد لبخند دید منو یوقت

   بود کالفه یلیخ و زدیم دو دو چشاش

  کردم تعارف و جلوشون داشتم نگه رو شربت ینیس

  رونیب اومد  سام که برداشتن یب یب و کاوه و کامران

گفت   آرم  که دادم سام به و بردم اول  

 

.باش یقو+  

 

:( هستم-  

 

   کرد صدام و زد داد کامران  هوی که خوبه گفت و زد یلبخند

 



ا؟ یمی ک+  

 

  زنینر اشکام وقت هی تا کردم نگاه رو باال که شدنیم سیخ داشتن چشام گرفتی م بغضم دمیشنیم صداشو یوقت

 

.ارباب بله-  

 

. اریب  شربت برام ایب+  

 

پُر که انداختم شربتش وانیل به نگاه هی . سام به اونم.کرده یحسود بود پُر   

  گفت و یخروج در سمت رفت  و شد  پا کامران که بدم هم شهال به تا رفتم و زدم یپوزخند

 

.دارم کارت ایب  شهال+  

 

  نییپا ختیر یهر رلم  حرف نیا با

. شکوندیم منو راحت چقدر  

   زد  داد که شهال رو کردم یخال شربتو وانیل

 

.یوحش یکنیم  کاریچ+  

 

.یبردار یخواست یکور مگه-  

 

. کودن ی دختره دارم تیحساس پرتقال شربت به من اصال+  

 

   یکن کوفت یبر خودت یخواست یستین که مگه؟فلج کلفتتم بزنا حرف درست یه یه-

 

  اتاقم تو برم خواستم و روپاش کوبوندم رو  ینیس که بگه یزیچ خواست

  گفتم و سام سمت برگشتم  هوی که شدیچ دونمینم یول

 

.شم حاضر رمیم  امیم امشب سام+  

. رونیب رفت و داد رونیب نفسو یعصب  کامران که گفت یا باشه سام  



.باال رفتم و زدم یپوزخند  

.شدمیم حاضر دیبا  

  کردم  زونیآو و آوردم در روشم کوتاه نیج کت آوردم در دویسف  ی مردونه رهنیپ و نیج شلوار

  ستمین کمتر شهال از من که کردمیم  ثابت کامران به دیبا.دمیپوش یم د یبا یول نبودم لباسا اون مال من

  داده دست از منو که دیفهم یم دیبا

.ستمین بچه من که بفهمه دیبا  

.روزانمه کار  که اون کردم؟ههیم هیگر داشتم.دنیچک  لجوجم یاشکا قطره  

  زدم پس اشکامو دست پشت با و ستادمیا نهیآ جلو

  گفتم و کردم یا خنده

 

  ولش.بزار کنار راحت.باش  خودش مثل.رفت راحت.کرد  انتخاب اونو.خواست اونو.میندار هیگر.یکنینم هیگر نه نه نه)

.( بمونه حسرتت تو که برو یجور هی.برو.کن  

 

   کنم مهار اشکامو تونستمی نم

  نیزم رو نشستم و کشو به دادم موی تک 

   زدم هق آروم و دهنم یجلو گذاشتم دستامو کف دوتا

.شهیهم مثل  

.نموند تنم تو یینا که زدم  زار خفه و ختمیر اشک اونقدر  

   افتادم حال یب همونجا

 

                          =(  

 

  بود ۵ ساعت کردم باز که چشامو

  دمید نهیزم ریتصو رو کامرانو عکس برداشتم که  ویگوش

. کردم بالک شمارشم و کردم پاک عکساشو تمام حرص با  

  بود گرفته خودشو میتصم اون

  کرده اشتباه که دمیم نشون بهش من یول

   ستادمیا نهیآ جلو و شدم پا

......... برداشتم ویکالباس رژ  

  بود تر قشنگ قرمز یول

   لبام رو دمیکش و برداشتم قرمزو رژ



  بافتم باال از موهامو و دمیکش ینازک چشم خط

  دمیپوش  لباسامو

   بودم مجبور یول بودم معذب باشم  نداشته یروسر ای شال نکهیا از

  برداشتم  نموی ج کپ کاله

  بود دهیخر نارویا سام که کنم شکر خدارو دیبا واقعا

   انداختم خودم به نهی آ تو نگاه هی

  بودم شده محشر یلیخ

  رونیب اومد هم سام همزمان که نییپا رفتم

   داشت رشیز هم یاندام شرتیت هی و بود  دهیپوش یمشک  باز جلو رهنیپ با ن یج شلوار اون

  بود  شده پیخوشت و کیش یلیخ مینگذر حق از

   خورد جا من دنید با

 

ه؟یچ+  

 

   ��یکرد ریتغ یلیخ-

 

بد؟؟ ای خوب+  

 

. خوب.........خب.........-  

 

:(آها+  

 

م؟ یبر خب-  

 

. حاضرم اره+  

 

. ایب پس باشه-  

 

زدیم حرف باهام اخم با.دتمید کاوه که نییپا میرفت  

 



؟یکرد باز دستتو چرا+  

 

؟ یکن یم نگاه ینجوریا چرا هیچ وا-  

 

.داره ورم دستت+  

 

دسته؟ برا یمطمئن-  

 

شب؟  وقته نیا هیلباس چه نیا+  

 

.بابا چه تو به-  

 

.ی دان خود حاال نرو کامران جلو از  فقط ستین مهم الیخیب باشه+  

 

   ��کنه؟ کاریچ خوادیم  مثال-

 من رو یالک  پس دوستته زن شونیا شهالست اسمش که اون ؟ارهینیب یم رو نشسته کنارش که یاون زن داره  زن اون

.نشو یرتیغ  

 

.فعال نشه رتونید نیبر بابا باشه+  

 

.فعال-  

 

. چوندیپ و گرفت محکم بودو شکسته که مویزخم دست   همون یک ی هوی که میرفتیم میداشت  

. دنیبار درد  سر از  اشکام و زدم یبلند غیج  

   کردیم نگاهم یبرزخ ی چهره با که انداختم نگاه کامران به تنفر با

   بود اونشب مثل افشیق

   شد متوجه که  رفتم خودم به یفیخف لرز

کرد  قفل پشت از درم اتاق تو بردتم و دیکش  دستمو  

   زدم داد و  دمیکش رونیب دستش از دستمو

 



.یوحش شکسته دستم+  

 

.شکنهیم هم دوباره یبد ادامه ایباز مسخره نیا به اگه-  

 

  نبود خونه مسجدو بود رفته یب یب

.بده  نجاتم تونستیم  که یکس تنها  

 

  برم دیبا کنار برو+

 

. البالو آب ای لبه رژ  اون .هیا  افهیق و ختیر چه نیا-  

 

. من نه بده ریگ عشقت به توچه؟برو به+  

 

.شه رژت رنگ دهنت لبو که یجور کنم پاکش نزار ایمی ک-  

 

.بدبخت؟ یبزن کتکم که یکنیم دمیتهد یدار االنم+  

 

کرد پاک ت یعصبان با رژو کل و دیکش لبم رو محکم انگشتشو و جلو اومد  

 

.یآشغال یندازیم  نویا یریم زود+  

 

....کنار برو خوامینم -  

. کمک ایب سااااااااااااااااااااااامممممممممممم   

 

.اومد ینم ییصدا ادیز اونور از  

   نشد که نشد یول شه باز باالخره و نییپا ادیب تا دادمیم فشار درو ی رهیدستگ محکم

 

.نیرینم  جا چیه امشب شما+  

 

.دادم قول بهش من!!!!!!!؟؟؟؟یچ-  



 

. ستین  مهم+  

 

. نیبب کامران-  

 

. کامران جان+  

. باشه برم رو  یمهمون اون دیبا امشب من-  

 

. میریم هم با برمتیم خودم+   

 

   برم سام با خوامیم من شهینم ریخ نه-

 

  گرفت شیآت زدم که حرفو نیا

......... هوی و سمتم اومد عجله  با و شد پا  

 

   گفت داد با هوی و

 

   هااااااااااااااااااا داره یچ اون+

.ندارم  من  که داره یچ  

 

......... کامران-  

 

 پسره اون با!برو.بهت چسبونمینم خودمو یخوایم اونو که حاال.برو یبر یخوایم یجهنم  هر برو شو ساکت سیه+

  باشهههههههههههههههههههههه برات نباشم  مهم اصال باشه یپارت برو

. منو نینب  باشه منو نینب اصال  

  زخمه و یخط خط دستش کل  دمید که جلو آورد دستشو

 

  گفت و جلو اومد

 

کنه؟ نکارویا  که بده رد و بشه یخال دیبا چقدر پسر هی یدونیم+  



  اصالااااااااااا  تو یفهمیم بستم چشامو زدم رگو ترس بدون المصب توعه خاطر به من

  نشه رشید سام که ینیا نگران ای آرههههههههههههههههههههههههههههه

 

   گفت و سمتم کرد پرت دویکل

 

. کن انتخاب+  

.نباش ناراحت  مینی بینم  گهید رمیم شهیهم یبرا یمهمون باهاش یبر اگه  

 

   بود کرده هنگ مغزم

.رونیب رفتم و  شدم پا.نداشتم زدن حرف توان  

  اومد پشتم هم سام که رونیب زدم  خونه از

   گفتیم  که دمیشنیم کامرانو داد  یصدا

 

.تمی سانت دو تو یباش جا هر+  

 

   شدم سام نیماش سوار و زدم یمحو لبخند

  بود شده شیحسود اره

  بود شده شیحسود هم یلیخ

چرا؟  خب یول  

   بود شده کالفه هم سام

کالب  سمت کرد حرکت که اوردمین روش به یزیچ  

  میدیرس گفت و زد ترمز قهیدق چند از بعد

  بود کامران شیپ فکرم میشد ادهیپ و کردم  مرتب سرم رو کالهمو

بود؟  من یبرا واقعا زخما اون  

........ یول  

  خوادینم منو کرد اعتراف خودش اون گفت خودش اون یول

  شد  شدنم فلک باعث خودش اون

  کرد تمیاذ و شد باعث خودش اون

  بده ازدواج شنهادیپ بهم کنه جرعت داداشش  شد باعث اون یکارا

  گفت و داد تکون صورتم جلو دستشو سام که بودم فکر تو



 

.ییکجا یه+  

 

.نجامیا-  

 

خوبه؟ حالت+  

 

.ادیز نه-  

 

!.م؟یبرگرد+  

 

  فعال مونمیم نه نه-

 

.نیش آشنا انیم پیاک یها بچه االن+  

 

.باشه-  

 

  دمیسرکش  رو وهیآبم و زدم یتصنع لبخند

   باشه بوده وهی آبم نکنم فکر که خورد وانشویل تو یمحتوا سامم

. بودن رقص مشغول حجابیب که کردمیم  نگاه ییدخترا به ریتح  با و میبود نشسته  

جمع تو باشن ینطوریا شهیم روشون یچجور نایا  

 یک ی هوی که دنیرقصیم المبادا و وسط رفتن زوجا همه  و شد پخش یا عاشقانه آهنگ دار سیب آهنگ اون از بعد

  وسط برد و دیکش  دستمو

   شونش رو گذاشت  رو بود شکسته که دستم اون و دستش  تو گرفت دستامو از یک ی

. دمید که یزیچ با که کنم ولش خواستم  

  دمیکش  خجالت هم شدم خوشحال هم

....... نمی بب افشویق تا کردم بلند سرمو  

 

  دمید کامرانو که کردم بلند سرمو

  زدیم  تلوپ و تاالپ و دهنم تو بود اومده قلبم.بودم رشیخ متعجب



  کردی م انداز بر صورتمو جزء جزء و بود صورتم محو لبخند ه ی با شم جدا که خواستمی نم یعنی شم جدا ازش تونستمی نم

  اومد در  دادم که دستم رو گذاشت دستشو که شم  جدا ازش خواستم

   بود شکستم دست رو دستش

 کینزد و شد دال و داشت نگهم محکم که کردم تقال گرفت دستمو یک ی اون و برداشت دستشو عیسر که دیفهم یانگار

   گفت یا خسته و دهیخراش یصدا با گوشم

 

. تمیدوسانت یبر جا هر+  

 

.شب یک یتار اون یتو شدم چشاش تو رهیخ و کردم بلند سرمو  

  گفت کالفه

 

خانومم؟ باشه میبرگرد هم با آدم مثل+  

 

   شد  آب دلم تو قند خانومم ی کلمه دنیشن با

   اصال ریخ بودم؟نه  اون خانوم من مگه یول

 

.باشم خوامیم من نه-  

 

. نکن بدترش.بده حالم.ایمی ک+  

؟ یاینم. بکشم نجارویا دیبد دیند یپسرا امشب  ممکنه و مخمه رو لباست  

 

  گفتم و دادم باال ابرومو یتا هی

 

.شهال شیپ برو هم تو امینم -  

 

  نه؟ یزنم که ادتهی الیخیب  اونو+

 

............ آره...... آ-  

 

!؟یترسیم ازم ایمی ک+ ᴖ̈ 



 

. نَه.......ن-  

 

.مخمه رو نگاهاشون میبر گهید خب+  

 

کجا؟-  

 

.خونمون+  

 

. پس امینم نه-  

 

  ادم نیع ایب خودت بامن نکن لج+

 

.یب یب خونه ببرتم پس-  

 

. ایعوض  نیا کردن داغون اعصابمو که میبر بدو.حاال باشه+  

 

   کردنیم نگاهم داشتن که  دمید رو بودن ستادهیا گوشه هی که ییپسرا  که  انداختم بر و دور به ینگاه

  بود  ناک خطر یلیخ تیوضع و بود شده قرمز تیعصبان از کامران

  برگردم باهاش که کنم قبول شدم مجبور

  گفت و جلو اورد ویدنینوش وانیل و گرفت جلومو یک ی که رفتمیم داشتم و کردم یخواه  عذر  سام از و رفتم

 

��ست؟ین تشنت+  

 

. اونور برو.نه-  

 

م؟یش آشنا میتون ی م+  

.یگردیم خفن اومده خوشم ازت  ارشادم من  

 

.نگرد شر دنبال برو ومدین خوشم ازت.میش آشنا شهینم -  



 

. شدم عاشقت بخدا+  

 

��کنهیم کف همه برا دلستره که ستین دل-  

 

   گفت پشتم از یک ی  هوی

 

.زممممممممیعز میش آشنا میبر ایب جوجو اومده خوشم یلیخ ازت منم+  

 

....... ......... هوی که برگشتم  

   کردیم نگاهم یعصب یلیخ که دمید کامرانو

کرد؟ی م  نگاه یاونطور منو چرا یول  

  بودم شده سرلخت و نبود سرم که شدم کالهم متوجه

  سرم رو گذاشت و برداشت نیزم از کالهمو یعصب  دادم یسوت جور بد آخ

   رونیب بردتم و دیکش  بازومو

   شد سوار خودشم و نیماش تو کرد پرتم

 

.یوحش گرفت درد بازوم شده چت+  

 

ی ختیر بهم اعصابمو دوباره بود اشتباه اومدنت-  

 

   ��یدار یروان مشکل تو+

 

شو  ساکت-  

 

.ی کنیم ینجوریا چرا بگو خب+  

 

کرده؟  یخاستگار ازت وانیک داره قتیحق-  

 

د؟ یفهم کجا از اون.کردم تعجب یل یخ.نیا از ریغ داشتم ویحرف هر دنیشن انتظار  



. دیجد یماجرا دوباره بابا یا  

  گفتم که شد یچ دونمینم

 

.نه+  

 

.نکن میروان  بگو راستشو.ااااااااااااااااااااااااااااا یمی ک-  

 

......... کامران.......کا+  

 

نه؟ ای آره-  

 

........ بخواد که یاونطور نیبب......خب+  

 

نهههههههههههه ای آرههههههههه-  

 

....... کامران نیبب +  

 

.شهیم پا به شر بودم  مطمئن چون آره بگم تونستمی نم  

 

درسته؟  آره-  

 

   گفت که کردم سکوت و نگفتم یزیچ

 

آره؟  تهیرضا ی نشونه سکوتت-  

 

   نگفتم یزیچ بازم

   بگم یچ دیبا دونستمینم یعنی

کرد حرکت سرعت  با و شد کنده جا از نیماش  هوی  

   گفت و داشت نگه جا هی هوی

 



. شو ادهیپ+  

 

کجاست؟  نجایا-  

 

خونمون  گفتم که همونطور+  

 

   نجایا امینم یب  یب خونه ببر  منو گفتم من یول-

 

.هستن زنشم دوستمو بابا نترس+  

 

  یب یب  خونه ببر منو داره یربط چه-

 

؟؟ یترس ی م بودن شوهرت شیپ از+  

 

ن یبساز عاشقانتونو یزندگ باشه نجایا ایب  شهال با برو تو نه-  

 

تو؟ چته+  

 

  فلک یول نکردم یکار چیه ، کرد  ولم نوچه هی با مارستانیب تو ارباب؟ها؟شوهرم بگم کدومو.........چمه؟خب من-

؟؟آره؟؟؟ ینی بب نکرده کار خاطر به موندگارمو یزخما یجا یخوایم هست بدنم رو هنوز ردش شدم  

.  ندارم ویچیه حوصله گهید  

. سالش ۱۵  ها سالشه ۱۵ دختر نیمنو؟ا ینیب یم ؟آرهینی بیم  منو  

   ارباب؟؟ بدم ادامه ای بسه.خورهیم بهم حالم تممیجنس و بودن دختر  از گهید.یدی فهم ستین مهم برام یچیه گهید

   ستین مهم برام یز یچ گهید کنم ثابت بهت تونمیم

  م یزندگ مهی زندگ موها نی؟اینیب یم نارویا: گفتم و جلو آوردم حرص و تیعصبان با  بافتمو یموها

.ستنین مهم برام ناهمیا گهید یحت یول  

   زدم ته از موهامو و اوردم  در چاقوشو داشبورد تو از

 

  دادیم گوش فقط و کردمیم  نگاهم رتیح  و بهت با

   گفتم و زدم پس اشکامو



 

زووووووووود برو ادیز یلیخ.متنفرم ازت یلیخ کامران-  

 

. ایمی ک+  

 

  شه ساکت و نشنوم صداشو تا گوشام رو گذاشتم دستامو

   زد داد  که رفتمیم داشتم و نییپا اومدم نیماش از

 

.کنمیم  ثابتش یدار دوستم ایمی ک+  

 

  دمیدو اشک با

  دمیترس یم یلیخ و بود شب

کرد یم تمیاذ افشیق  دنید واقعا.دنبالم ومدین کامرانم  

  دنبالم ادیب تا  دادم آدرس و سام به زدم زنگ

دیرس سام باالخره قهیدق ده از بعد که بودم  ستادهیا همونجا  

   گفت  نوییپا اومد ینگران با

 

ا؟ یمیک خوبه ؟؟حالتیکنی م کاریچ نجایا شده یچ+  

 

.ستمین خوب نه-  

 

شده یچ بگو باش آروم  لحظه هی شده یچ+  

 

خونه میبر زود شهیم  ستین یزیچ-  

 

.شو نیماش  سوار برو برو+  

 

  دیپرس کالفه  سام که بود نگذشته هیثان چند.میکرد  حرکت و شدم سوار و رفتم

 

کجاست؟  یبگ  شهیم یبود شوهرت اون با یرفتیم یداشت+  



 

.رفت-  

 

.یبود  کوچه تو چرا تو رفت کجا+  

 

.یکن ول االن شهیم-  

 

.باشه هوووف+  

 

   گفت تعجب با هوی

 

  یییییییییییییییهع+

ا؟ یمیک شدهیچ موهات.......موهات......مو  

 

. ستین یزیچ-  

 

ست؟ ین یزیچ بعد  شده پسرونه االن متر سه اون+  

.بده حالم میبزن حرف بعدا نمیا به راجب سام-  

 

نگفت  ی زیچ و دیکش یقیعم نفس کالفه  

  نییپا رفتم و خونه میدیرس

  نبود کامران یول دمیکش کردم گم مویگوش نکهیا ی بهونه به شهال اتاق به سرک هی

   بود ومدهی ن هنوز یعنی پس

   اتاقم تو رفتم

 

:/(ینخواست طالق ازش خودت مگه توچه به ادیب اصال)  

 

  تخت تو رفتم و گفتم درونم یصدا  به ییشو خفه

  شدم سقف به رهیخ و دمیکش دراز

برد ینم خوابم و داشتم یبیعج ی دلشوره  



   بخوابم تا بستم چشامو بزور

 

                          =) 

 

  میکن صحبت طالق یکارا به  راجب تا سام اتاق رفتم صبح

 

ا؟یمیک هیجد قصدت+  

 

.میجد کامال آره-  

 

؟یکن فکر بهش راجب یخواینم  گهید کال یعنی+  

 

.سام نه-  

 

. یدار دوستش که یر یبپذ دیبا یول سخته دونمیم نیبب...........یول...........  یول+  

 

. داره دوست رو گهید یک ی اونم یول-  

 

تموم؟  یعنی+  

 

آره-  

 

کنم؟ هماهنگ لیوک  با واقعا نباریا من پس باشه+  

 

.آره-  

 

شد یاونطور چرا موهات ینگفت+  

 

.دمیبر شدم یعصب ستین یزیچ-  

 



   زد داد تعجب با

 

ت؟یعصبان هی سر+  

 

.آره-  

 

بهت  نیآفر نیافر�👏�واال بگم یچ��+  

 

  رونیب اومدم اتاقش از و نگفتم یزیچ

 

( کامران)  

  و بود حیوق و گستاخ  حد  از شیب اون اومد جوش به خونم  کرد یخاستگار رو ایمیک که  گفت و زد زنگ وانیک یوقت

   دادیم آزار آدمو

  زدم گند  دوباره و رمیبگ  خشممو یجلو نتونستم  و نداشتم اعصاب کنترل

   بودم شده یعصب یلیخ

  انداختم نیماش کف یموها به ینگاه

  کرد کاریچ وونهید ی دختره نیبب

 ثابت.کنمی م  ثابت بهش من یول کنه قبولش خواستینم  یول کردیم یحسود هم ادیز یلیخ کردیم یحسود شهال به اون

  نکاراشیا با ارهیم  در یباز وونهید داره که کنمیم

  کردم حس آرامشو دوباره و نشست صورتم یرو یلبخند و افتادم کالب تو رقصمون ادی

ه دختر نیتر بد عاشق احساس یب کامران   :(  بود شده د   

  اتاق تو برم گفت کاوه که کنم صدا رو شهال خواستم و یب یب خونه رفتم

   گفت که اتاق تو رفتم

 

.یبد حیتوض ستین قرار خب+  

 

و؟ یچ-  

 

   کردم یعروس ساله ده گمیم امیم بچه با فردا منم+

.نیگینم ازدواجتونم که نیمعرفت یب انقدر  

 



. یشناسیم که بابامو داداش بود یاجبار من مال-  

 

  میزنیم حرف بعدا اون درباره+

لجه؟  باهات ینطوریا ایمیک چرا  

 

.اشتباه هی سر-  

 

.یاشتباه چه+  

 

.شو الیخیب داداش یچیه-  

 

. برات دارم بد وگرنه کنمیم حالتو مراعات االن+  

 

باش داشته بعدا حاال-  

 

.برس کارات به برو باشه+  

 

.فعال-  

 

   شد نیماش سوار و رونیب اومد.رونی ب ادیب گفتم و زدم صدا رو شهال  و رفتم و رونیب اومدم اتاق از

 

؟ یدار کارمیچ+  

 

.مهم کار هی-  

 

. تیریکب یا  زن اون شیپ  تو یومدین چرا+  

 

. گلم هیچ حرفا  نیا  زمیعز عه-  

 

. یشد مهربون شده چت+  



 

.کنم خوشحالت خوامیم مهمه کارم چون-  

 

. یفضول  از مردم بگو+  

 

............. میکن یم ازدواج باهم-  

 

گه؟ ید هیشوخ!؟یچ+  

 

.میجد کامل کامل.نه-  

 

؟یگ یم راست کامران یوا+  

 

. شهال-  

 

.جانم+  

 

.کنار بنداز ویگذرون یم  مخت تو که یاون-  

 

.بکن یبکن  یخوایم کار هر حاال شنهادتویپ کنمینم قبول اصال که من+  

 

خونشه؟؟  تو یدختر چه بفهمه یب یب  یشینم ناراحت.یکن قبول دیبا-  

 

.هیچ منظورت+  

 

  هوی بشه رو تیزندگ  قیحقا-

  بووووووومممممممم شه؟یم یچ بع

.ترکهیم  تیزندگ  

 

؟ یکنیم دمیتهد یدار+  



 

. هدف به یزد قایدق نییییآفر-  

 

منه؟  از تر ارزش با و تر مهم انقدر ارهیپت اون.هیچ کارات لیدل+  

 

.عشقم و زنم��زنمه اون.ازت تره مهم اون معلومه-  

 

  گفتم که نییپا بره خواست

 

. ��نیداد رو بله االن+  

 

. کنم فکر دیبا-  

 

. شهال+  

 

ها؟-  

 

کنه یم مورم مور هم تو با یعروس فکر یحت+  

 

.مردتم کشته من ستین-  

 

�😂�زمیعز یندار بهم نسبت یحس چیه معلومه حرفات از+  

 

   زدم  صداش که بره خواست و شد ادهیپ  و گفت  یا کالفه و دهیکش  هووووووف

 

ه؟یچ باز-  

 

هنوز دارم کارت ایب+  

 



  گفتم که اومد

 

  میندار باهم میکار چیه  و میندار هم با یصنم چیه گرنه و میهم شیپ نکهیا یبرا فقط اونم میکنیم غهی ص ماه کی قایدق+

��رشیز ینزن تا میکنیم دیق هم  کاغذ رو باش نداشته ازم هارو قصه تو مجنون انتظار  

 

  ادیم بدم ازت+

 

.زمیعز دوطرفست کامال حست دونه هی نیا-  

 

  بخوانت دی با همه یکنیم فکر چرا واقعا+

 

کنمی نم یفکر نیچن وقت چیه من-  

 

یکن ی م فکرو نیهم قایدق ریخ نه+  

 

.برام حرفات ستین  مهم-  

 

....... میکن  تموم کارو  میبر امیب شو حاضر برو+  

 

   خونه رفتم منم و رفت اون

کرد سالم و رونیب اومد هم نازگل یاحوالپرس و سالم  از بعد داد دست  بهم و شمیپ اومد ریام ورودم با  

 

!سالم+  

 

. زنداداش سالم-  

 

؟ یخوب+  

 

؟یشد بهتر شما آره-  

 



��خوبم اره+  

 

   گفت و نازگل شیپ رفت که رونیب اومد اتاق از ریام هوی

 

.شده گرسنم کن آماده زیچ هی عشقم+  

 

.کامران شیپ برو زمیعز باشه-  

 

  کردمی م نگاه دادناشون قلوه  و دل نیا به متعجب

  نشست کنارم و اومد خنده با ریام

  گفتم یا یمصنوع لبخند با

 

.مبارکه کنون یآست به به+  

 

.گهی د مینیا ما-  

 

   گفت و نازگل سمت کرد رو

 

!م؟یبود قهر ما+  

 

.نه-  

 

  دیپرس ریام که رونیب امیب خواستم و پاشدم و کردم نگاهشون متعجب

 

!! کجااااااا؟؟+  

 

��برگردم تا نیکن قهر هی نیکرد یآشت یادیز کمی شما رمیم من-  

 

️♂��داداش برو باشه+  

 



  نگفت یزیچ نزد یزی چ یزنگ  بهت کاوه ریام گمی م-

 

چطور؟ نه+  

 

.ینجوری هم یچیه-  

 

شده؟ یزیچ+  

 

.نه-  

 

باشه+  

 

. شده حاضر االن تا شهال حتما بود شده ساعت هی انداختم ساعت به رون،نگاهبیب اومدم  

  شهال دنبال رفتم و سهیبنو شد شهال منو نیب که ییحرفا اون از  داد  قرار هی گفتم و لیوک زدم زنگ

   رونیب اومد که بودم منتظر در یجلو

   ننداختم نگاهم پشیت به اصال

  میکرد حرکت و شد سوار

  دیپرس متعجب که داشتم نگه کافه هی یجلو

 

نجا؟یا یاومد چرا+  

 

رفتم؟یم  کجا پس-  

 

م؟یکن  غهیص ستین قرار مگه+  

 

.میکن ی م تموم کارو نجایمحضر؟هم ببرمت یداشت توقع-  

 

؟یکنیم یشوخ یدار+  

 

.نه-  



 

.کارت نیا از شمیم ناراحت یلیخ من یول+  

 

. کاغذ کاغذه رو ازدواجمون ایزد توهم االن نیهم از یمهم یلیخ یانگار برو برو-  

 

.کامران یول+  

 

. نکن مونمیپش نگو وپرت چرت شهال شو ادهیپ-  

 

. یش عاشقم دمیم قول+  

 

.هه-  

 

  دمید رو لیوک که میشد کافه وارد

  ادیب که میشد خیش  منتظر و مینشست سالم از بعد و ششیپ میرفت

   داشتم یبد حس و دیلرزیم ی لیخ دلم ته

   بدم ادامه  کارم به نداشتم دوست

   نه بگم بزنم داد خواستیم دلم

. خوامینم  

.نیکن  کنسلش  

   دادیم عذابم داشت ستی ن شمیپ  ایمیک اون   یجا به چرا نکهیا و کردیم نگاهم یخوشحال با داشت شهال

......... گفتم ییرسا یصدا با هوی که شدیچ دونمینم  

. گفتم رو بله  

  شدم مونیپش هیثان همون و خوردم جا حرفم از خودم

کردیم نگاهم خندون و خوشحال شهال یول  

  میبخر حلقه دوتا تا میرفت هیالک  کامال و میندار باهم ینسبت چیه که ی داد  قرار  کردن امضا از بعد

   کرد دستش عشوه و یخوشحال با شهال ها حلقه  دنیخر از بعد

  بزارمش مید یرس یوقت تا بمیج تو گذاشتم رو حلقه و نتونستم من یول

  گفتم شهال به رو که رونیب میاومد مغازه از

 



م؟؟یکرد کاریچ االن ما پس+  

 

.گهید غهیص-  

 

.یبگ  نویا دیبا خونه تو.میعقد هم با االن ما.نه،نه+  

 

.یاریدرب ویپاپت اون حرص  قراره.هه-  

 

؟یدیفهم کنمای م  اللت زبونت رو ادیب ایم یک اسم گهید بار هی.منو نیبب +  

 

   گفت پته تته با که دیترس و خورد جا  حرفم از

 

کامران؟  یدار دوستش که کنم باور یعنی. یشیم یعصب چرا بابا باشه-  

 

  آره+

 

.زنتم من االن چرا پس-  

 

م؟ یستین عقد رفته ادتی+  

 

دونن ینم که هیبق  دونمیم من نویا-  

 

؟ی گ ی نم یول یبگ   ویچ یخوایم+  

 

.یچیه-  

 

.چته بگو شناسمتیم گهید که من+  

 

. یچیه که گفتم-  

 



.میبر که شو سوار پس باش اها+  

 

   یب یب خونه سمت  کردم حرکت و ندادم بهش زدن حرف ی اجازه و نگفتم یزیچ

  انگشتم تو کردم و آوردم  در  رو حلقه که میدیرس

.نشسته تخت رو اطیح یتو  یب یب میدید که  تو میرفت داشتم  یبد حس یول هی چ ایمی ک العمل عکس دونستمینم  

  داد جوابمونو ییخوشرو با که میکرد سالم

   گرفت قموی و سمتم آورد  هجوم سام شهال داداش هوی

   گفت و وارید به چسبوندتم

 

هااااااااااا؟؟  حاال تا نیبود یگور کدوم+  

  کهی مردت منو خواهر یبرد کجا

 

کرد یم نگاهمون داشت ایم یک  

   زدمیم ویخالص ریت دیبا اره

 

.ها منه  زن خواهرت یگ یم که اون آ آ-  

 

کرد یم نگاهمون زده بهت ایمی ک و بودن کرده تعجب همه  

   گفت و شهال سمت رفت یعصب سام

 

.بکن جون د اروووووووووی نیا گهههههههههههههههی م راست گه؟یم راست+  

 

.اره-  

 

   گفت و سمتم اومد دوباره سام

 

.نیگمش. یهر رونیب خونمون از گمشو+  

 

  گفت که میشد ی ب یب نگران یصدا متوجه هوی

 



. ایب ننه سام+  

 

.یب یب شدیچ-  

 

......... شده هوشیب دخترم ایم یک  ایب+  

  خوردینم  تکون و نیزم بود افتاده که ایمی ک سمت کردم تند پا ینگران و ترس با

  ادیب  بهوش تا دماغش ی جلو میبزار که ارهیب عطر هی  و بره خواست شهال از یب یب

   نداشت یا دهیفا یول ادیب  بهوش تا زدمیم صورتش  به یاروم یها یلیس ضربه منم

  نشد نشدکه پا میکرد هرکار یول اورد اب عطرو شهال

  ترس از کردمیم سکته داشتم

   خوابوندمش و عقب  یصندل گذاشتم  و کردم بغل رو ایمی ک تند

مارستانیب سمت کردم حرکت و شدم سوار خودمم  

   انیم پشتم از دارن هیبق و سام که شدم نیا متوجه

   شدن ریسراز اشکام

   زدن حرف به کردم شروع

   نه ای شنوهیم داره دونستمینم  که ییایم یک با

 

.کنمیم ولش خدا به.کردم اشتباه.ایمی ک پاشو خدا رو تو+  

نه؟  یبر یخواینم که تو  

خوشگلتو؟  یچشا اون یکنینم باز چرا  

 

نکرد  که نکرد باز  

  تو بروم و کردم بغلش و مارستانیب میدیرس

  ارنیب  تخت گفت و سمتم اومد که زدم  صدا پرستارو عجله با

د یپرس پرستار و تخت رو گذاشتمش که اوردن تخت  

 

شده؟یچ+  

 

  میکرد یهرکار ومدین هوش به شده هوشی ب دیشن یخبر هی-

 



. نسبتتون+  

 

.شوهرشم-  

 

کردم پر  فرم رفتم منم و عمل اتاق ببرنش گفت پرستاره یک ی اون به  

   رونیب اومدن یم پرستارا قهیدق چند هر و اتاق تو رفت دکتر

   داشتم یبد استرس

   بشه یزیچ هی قراره بود معلوم

   داد ازدواجمونو خبر  سام من از  قبل که شده یچ دیپرس و دیرس کاوه که بودم نشسته

  بگم یزیچ نتونستم یول بود حیتوض منتظر و کردی م نگاهم گشاد یچشما با

   بخورمش تا اومد و دیخر یا وهیابم و رفت

  نداشتم زویچ چیه ی حوصله  یول

بود  منتطر یخوشحال با شهال و کردی م هیگر همش یب یب  

   شم دور و برم خواستمیم  فقط و بود کرده هنگ مغزم

  رونیب اومد دکتر  که رونیب برم خواستم و شدم پا

  کرد پاک صورتشو و اورد در کالهشو

  دمیپرس  و سمتش رفتم ینگران با

 

  خوبه؟ حالش دکتر شدیچ+

   نیبگ  خدا تورو شدهیچ

 

همسرتونن؟-  

 

.بله+  

 

داشتن. یفیخف  ی سکته همسرتون متاسفانه-  

  کردم زمزمه باور نا

 

ف؟ یخف سکته...سک.....س ؟یمطمئن  دکتر یگ یم یچ+  

 



خوبه؟  حالتون شما بله-  

 

 

.دکتر خوبم بله+  

 

 

افتاده؟  ی بد اتفاق ای و دنیشن یبد خبر-  

 

   گفت  یبلند یصدا  با سام  من از قبل

 

.دیشن عشقشو مرگ خبر متاسفانه دکتر آره+  

 

  رفت و گفت تیتسل و داد تکون یسر دکتر

  اطیح ی محوطه یتو بردمش و دمیکش رو سام پسره اون دست تیعصبان و حرص با

 

بودم؟  من عشق مرگ از منظورت االن تو یفکل جوجه نمیبب +  

 

.بودم خودت با  قایدق پسر تو یباهوش چقدر آخ-  

 

؟ یببر یپ هم میهنرمند  به میباهوش بر عالوه کنم بنفش چشماتو  ریز کمی یخوایم نیبب +  

 

. خوادتتینم  گهید ایمی ک-  

 

.گهید  خر چیه نه تو نه.بخواد تورو زارمیییییینم نخواد  منو+  

 

.کن ول قموی-  

 

. کردم ول قشوی و دادم  هلش  

 

.یشد خشک گرفتت  برق یدید وقت هی داره یاتصال  هام میس من سام  یآقا باش آدم+  



 

بود؟ دیتهد االن نیا-  

 

.دشمنانه حتینص یپا بزا شما+  

 

. دمیخند.هه-  

 

.نخند نگفتم جوک+  

 

.مارستانیب  تو رفت و گفت ییبابا برو  

.نشستم یصندل رو  

   بود داغون  یلیخ اعصابم

. بردمش نیب از گهید بار هی من  

. رهیبم من خاطر به بود کینزد  

.کنم تحملش تونستمی نم  

 که نه  ای ارهیب آرامبخش برام که گفت بهم رفت یفیخف لرز و دیترس شدیم رد داشت که  یپرستار که دمیکش یبلند داد

  شدم محوطه تو حوض   متوجه که تو رفتمیم داشتم خوامینم  که گفتم و کردم تشکر

  ستین یکس دم ید که زدم بر و دور به دید هی و حوض سمت رفتم

  آب ریز کردم سرمو

. دادیم آرامش بهم یلیخ آب یسرما  

  عمل اتاق سمت رفتم سیخ صورت و موها همون با و رونیب آوردم سرمو

   کردن بخش وارد رو ایمیک دمید که دمیرس

. بود هوشیب هنوزم  

  ششی پ میبر ومدهی ن  بهوش که یوقت تا میتون ی نم گفت پرستار که ششیپ برم خواستم

  کنارم اومد کاوه که م یبود  اومدنش بهوش منتظر همه

 

داداش؟  یخوب+  

 

.نه-  

 



کنم؟  صدات رونیب یبر یخوایم+  

 

.منه ریتقص همش نه-  

 

.کامران نگو پرت و چرت+  

 

. کاوه نگو چرند تو-  

 

؟ یمونیم   شهال با یکن کاری چ یخوایم+  

 

.نه-  

 

؟یچ یعنی+  

 

.گمی م بهش رو قتیحق ی همه-  

 

ک ش تا شد اتاقش وارد دکتر    کنه چ 

  رو هیاول یها کمک جعبه گفت و زد صدا  رو پرستارا و رونیب اومد هراسون دکتر که میبپرس  حالشو تا میبود منتظر

  ارنیب

 

خوبههههههههه؟؟ مادرت جون بگو حالش؟؟دکتر شده؟خوبه یچ دکتر.هشتم امام ای+  

 

  میبود نشده متوجهش  و داره دیشد ی  زیخونر  سرش و خورده سرش به یدیشد ضربه افتاده یوقت ضتونیمر-

.............. دیکن دعا و دیباش آروم نیبر لطفا  

 

   زدم پسش که شمیپ اومد شهال.نیزم رو نشستم و دادم هیتک  وارید به  کمرمو

  نداشتم باهاشو بحث حوصله اصال  یول.کردمیم حس خودم رو رو سام نیسنگ یها نگاه

. میشد بلند ینگران با همه که رونیب اومد دکتر قهیدق چند از بعد  

   گفت که میدیپرس حالشو و

 



.ادیب  بهوش میمنتظر شده رفع خطر خوشبختانه+  

 

  شدم اومدنش بهوش منتظر و ستادمیا شهیش جلو و اتاقش سمت رفتم یخوشحال با

  باشه اومده بهوش اگه نمشی بب تونمی م گفت که دمیپرس ازش و دکتر اتاق سمت رفتم یخوشحال با که خورد تکون دستش

. نشسته کنارش اتاق تو سام دمید که ccu سمت کردم حرکت  

. نزاشت پرستاره که تو برم خواستم و شدم یکفر یلیخ دنشید با  

 

. کنار برو تو برم خوامیم+  

 

.رفت زودتر همسرش دیببخش -  

 

.من شوهرشم من چنده لویک همسر+  

 

   رفت آقا  اون اونم که بره تونهیم نفر هی یول-

 

.... آخه یول+  

 

.آقا دییبفرما  شهینم  که گفتم-  

 

 به مارستانویب کل وقت هی تا کنم اروم خودمو کردم یسع و یصندل رو نشستم و گرفتم  فاصله پرستاره از تیعصبان با

دمینکش  شیآت  

 

( ایمی ک)  

 

  کردی م نگاهم لبخند  با داشت که دمید کنارم رو  سام که کردم باز چشامو کردمیم حس  سرم تو که یدیشد درد با

 

؟یخندیم یچ به+  

 

؟یبهتر.یچیه-  

 



نجام؟یا  ساعته چند چه؟ تو به+  

 

م؟ینداشت خبر ویبود دراز زبون اونقدر شما بعدم یایب  بهوش میمنتظر ساعته ۶-  

 

.خواهرت یعروس جشن برو  تو نداره یربط تو به بازم+  

 

؟یدلخور هیقض اون سر بگو پس آها-  

 

  ریخ نه+

 

 و داشت یزیخونر سرتم نو؟تازهیا یفهمیم یزد سکته قبا الی ادم هی سر تو که بگم دیبا باش راحت یکنیم تعارف چرا-

. جگاهتیگ به خوردیم یمردی م خوردیم اونورتر سانت هی اگه خورد ضربه  

 

.ستین خوب حالم رونیب  ؟برویکنی م مویدلسوز یدار چرا تو آخه-  

 

. کنم کمک بهت خوامیم+  

 

؟یچطور-  

 

.میدار دوست همو میکن ی م تظاهر+  

 

  بودم ی دوراه تو یول نبود یبد حرف

   بگم یچ دونستمینم

   زخم یجا داره  فاصله جگاهمیگ با سانت چند فقط واقعا دمید و عقب بردم دستمو که دیکش یفیخف  ریت سرم هوی

   سرم به زد یفکر هی هوی

. زدم غیج بلند  

 

خودشههههههههههه  ییییییییییییییوا+  

 

شده؟یچ-  



 

کنم؟ یتالف خوامینم  من مگه+  

 

.اره خب-  

 

کنم؟ فراموش  کامرانو خوامینم  مگه+  

 

ش؟ یبق آره-  

 

  و گذشته از یچیه خورده سرم به که یا  ضربه نیا خاطر به کنمیم وانمود. یفراموش و مریآلزا به زنمیم خودمو من+

............ ستین ادمی کامران با میزندگ  

ه؟ یچ من نقش یول هیخوب فکر اره خب+  

 

.یشوهرم ی گفت بهم که یکن تظاهر دیبا  تو-  

 

.شهیم وونه ید شوهرت اون ینطوریا+  

 

. دونمیم دیبع من که. گهید باشه داشته دوستم اگه.هه-  

 

   گفت و زد یچشمک  و انداخت بهم گذرا ینگاه سام

 

. باش منتطر+  

 

   داخل اومدن تعجب با همه بعد  قهیدق چند و رونیب رفت بدو بدو که یچ منتظر دمیپرس متعجب

  شد اتاق وارد سست ییقدما با اونم که بودم کامران دنبال نگاهم با

  شدم دلتنگش دوباره دمشید یوقت

.......... بود  یچ چاره یول  

   ستین ادشی  یچیه گفت  ینگران با سام هوی

.نایا و کرده سکته چرا نکهیا  

.بودمیم  یچ منتظر دیبا دمیفهم تازه آخ  



   گفت و سرم باال اومد متعجب که بود نشده یا قهیدق چند و نیزم رو نشست کامران

 

ا؟یم یک  ستین ادتی منو ادشهی که منو نه نه نه+  

 

   بودن شده ریسراز اشکام یول بودم گرفته خودمو جلو بزور

 

د؟ یهست یک شما نه-  

 

زم؟ یعز یکنیم هیگر چرا:سام  

 

.کنهیم درد سرم-  

 

.یمتاهل و سالته  ۱۶ و ییا یم یک  تو بگم بهت بزار خب:سام  

 

.گهید دمیفهم یمتاهل  یگ یم بار چند دونمیم که اونو-  

 

. گهید شوهرتم من یشناسیم منو االن پس:کامران  

 

 خودتون مگه شما بعدم گفتم هوی که نبود حواسم  ؟اصالیی تو شوهرم که ینگفت مگه سام کردم شوهر بار چند من مگه-

. کردم اشاره شهال به ن؟بعدیندار زن  

 

!!!!!!!!!!! ادته؟ی کجا از نویا+  

 

  گفت و داد نجات جونمو سام هوی

 

.بودم کرده تونیمعرف من+  

 

   نکرد یمخالفت و بود ساکت کامران

  نکرد مخالفت میزندگ  تو سام بودن با بار نیاول یبرا

   ارهیب ادمی و کرده کاریچ باهام بگه که نداشت ییرو چون



  نکنم نکارویا که کردی م التماس چشماش با و کردی م نگاهم یناباور با یول

  دمیشن یم چشماش از کمرشو شکستن یصدا

.بود خودش نهایا  ی همه هی اصل مقصر یول  

   کردنم قانع و زدن  حرف کرد شروع و شمیپ اومد کامران

  گفتم و سام سمت کردم رو هوی

 

بود؟ بد و باز هوس که کردم ازدواج یک ی با تو از قبل ینگفت تو مگه سام نمیبب +  

 

.نطورهیهم آره-  

 

  گرفت رو  سام دست مچ شد یبرزخ حرف نیا دنیباشن کامران

..................بعد و دمیشنیم دستشو یاستخوانا یصدا  که یطور  

  افتاد نحس اتفاق اون که  شب هموت مثل بود شده ترسناک کامران  ی افهیق واقعا بود  شده مچاله  درد از سام صورت

ارتباطم در برادرش با من کرد فکر وکامران  

 دیکل یرو دستش که کامرات هیگر ریز زدم شد شروع  هقام هق و کنم تحمل خودمو نتونستم گهید شب اون یاداوری با

  برگشت من یصدا با رونیب بره تا بود در

  من شیپ  اومد عیسر هوی

 

دختر؟؟ شدیچ+  

 

  گفتم و نتونستم یول بگم قتویحق داشتم دوست

 

  کنهیم درد بدنم و تن یب یب  ستین یزیچ-

 

ننه؟ یمطمئن+  

 

.خوبم یب یب آره-  

 

  رونیب رفت شهال  که میبود نشسته  و نگفت یزیچ

   خواب به زدم خودم و دادم جلوه تفاوت یب

........ فیح یول کنم فراموش زویچ همه چشمام بستن با داشتم دوست  



   کنم باز چشمامو شد باعث دکتر یصدا هوی

 

نگرانتن؟ چقدر خونوادت یدونیم دختر خودت با یکرد کاریبهتره؟چ حالت+  

 

.یز یچ ادینم ادمی یول دکتر خوبم-  

 

   بدم شیآزما تا چند دیبا که گفت و گفت یا باشه و کرد نگاهم مبهم

........... نگفتم یزیچ  

  بود ریدرگ ذهنم

.کامران بدون یزندگ ریدرگ  

  کردنا بحث و کردنا لج بدون

.......... و شدناش یرتیغ بدون  

 

                             * 

 

 

  گفت و تو اومد یپرستار بعدش و اتاق تو اومدن کامران و سام

 

ه؟یک  ضیمر همراه+  

 

.میهست  هممون-  

 

اسمتون؟ دیببخش +  

 

.کامران-  

 

د؟ یهمسرشون آها+  

 

   گفتم  بده جواب کامران نکهیا از قبل

 



.ستنین همسرم ریخ-  

 

ن؟یمجرد باشه+  

 

  همسرمن شونیا نه-

 

   کردم اشاره سام به بعد و

  گفت یبلند یصدا  با کامران که  مونهی م شمیپ  یک دیپرس پرستاره

 

. گهید مونمی م من خب+  

 

   پرستار مونمیم من نه-

 

....... شمی پ موند سام و رونیب رفت حرص با کامران کلنجار یکل از بعد  

 

( کامران)  

 

  ی عوض ی پسره اون کردیم فکر  خودم یجلو اون حاال و کردیم میروان کنه فراموشم بخواد ایم یک نکهیا به فکر یحت

  بدم یحیتوض بهش کردم که یغلط اون با تونستمینم من و شوهرشه

   بود فاجعه عمق نیا و کردی نم حس منو هم قلبش یجا چیه یحت ایم یک

  شدمیم خرد لحظه  به لحظه و هیثان به هیثان  سام پسره اون کنار دنشید با

.کنم یکار تونستمینم یول  

  ادیب ادشی منو که گفتمی م بهش دیبا یچ

کردم؟  گذشته تو من که هیتیخر یبرا تنش رو یزخما گفتمی م دیبا  

   داشتم همدم هی به ازین و  کنم کاری چ دیبا دونستمینم واقعا

  باشه شمیپ که یک ی

   باشم داشته دوستش منم و باشه داشته دوستم

.بگذرونم بارو نکبت هیزندگ ن یا بتونم تا بده یانرژ بهم بتونه  

  بود شده بد حالش دوباره و ایمی ک اتاق تو رفت دکتر

   بشه یزیچ هی قراره بودم مطمئن و داشتم یبد حس



  ختمیریم اشک  داشتم و بودن کرده قفل پاهام

  نبودو معلوم فشونیتکل که  مزخرف ی ها قطره اون تا کنم بلند دستمو که نداشتم جون یحت  و ختمیریم اشک همه یجلو

. کنم پاک  

   رونیب اومد دکتر که بودم ستادهیا

:دمیپرس  داشتم که ییصدا ی مونده ته با  

 

حالش؟؟  خوبه+  

 

   گفت و سمتم کرد رو تیجد و اخم با

 

. شین یبب یندار حق گهید شما-  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییییییچ+  

  نیکن یم غ یدر ازم دنشمید دکتر خدا تورو

  نهی بب زنشو تونهینم ادم هیمملکت چه اخه

  شماست دست مگه اصال

.رمینم نجام یا از و کنم ولش تونمینم من  

 

  رهیبگ  آروم تونهی نم و شهیم یعصب حمله دچار یشیم  باعث تو-

بمونه؟ زنده عشقت یخواینم  ؟یستین عاشقش مگه  

 

باعثشم؟ من یچ+  

 

.دهید بیآس یل یخ شیعصب یتارا مدت هی ازش یش دور کن یسع جوون آره-  

 

  اتاق تو فرستادن هم رو سام پسره اون و رفت حرفش نیا از بعد

  دادینم فرمان مغزم و دیکوبیم نمی س تو خودشو تند تند قلبم

  بزنم زار خواستمیم فقط و سوختیم زنینر  تا گرفتمیم جلوشو  یه که ییاشکا شدت از چشمام

   نشستم و وارید به دمیکوب محکم مشتمو

......ادینم ادشی منو یحت اون یول بزنم لبخند شدیم باعث شدم شیعصب  حمله باعث من چرا نکهیا  



  نشست کنارم و اومد یب یب که بودم نشسته

 

. شهیم درست مادر نخور غصه ننه؟انقدر یخوب+  

 

!!!!خوبم یب یب خوبم-  

 

ش؟یخوا یم+  

 

.کردما ازدواج دخترت با من ننه نه-  

 

. نزن گولم ننه یدار دوست رو ایم یک  دونمیم من+  

 

دهیم عذابم دهیم جون یلعنت تخت اون رو داره که االن فقط خوامشینم ننه نه-  

 

شه  دعوام سام اون با داشت امکان  لحظه هر چون رونیب رفتم منم  و نگفت یزیچ یب یب  

  نشستم رونیب  یها یصندل رو و رونیب رفتم

 

                            **** 

 

  نشست کنارم و رونیب  اومد شهال هوی که بودم نشسته شدیم ساعت سه دو

گفتم  و دمیکش دستش از دستمو عیسر که دستم رو گذاشت دستشو  

 

................ نره ادتی دادمون قرار+  

 

. نره ادتی دادمون قرار+  

 

!احمق سوزهیم ارهیپت اون واسه دلت تو-  

 

  گفتم و زدم صدا حرص با اسمشو

 



. حلقت تو نشن صادر دندونات بفهم دهنتو حرف شهال+  

 

.یدار  دوستم که دونمیم ؟منیندار بهم یحس چیه تو یعنی کامران-  

 

.هه+  

 

باشم؟ باهات مشتاقم یلیخ من یکرد فکر-  

 

.یمشتاق  همه واسه تو زمیعز نه+  

 

. کنا صحبت تیدر من با-  

 

شه؟یم یچ نکنم+  

 

. ینیب یم بد-  

 

نرفته؟ که ادتی  ایکن صحبت ینطوریا من با یندار حق تو+  

 

.ادیم بدم ازت یلیخ.هووف-  

 

. نطوریهم  منم+  

 

.کامران یستین مهم برام اصال-  

 

.زهیچ همه از تر مهم عشقم حال ستین مهم برام مسئله نیا  اصالا االن+  

 

نبود؟ داداشت شیپ  زنت مگه-  

 

  نیزم رو  افتاد که زدم بهش یمحکم یدهن تو حرف نیا با

  کردم بلند سرشو و گرفتم چونشو



 

. ععععععععععععععیسر کردم غلط بگو+  

 

   گفتینم یزیچ و  بود کرده سکوت..............-

 

. عععععععععععععععععععععععیسر کردم غلط بگو توعم با+  

 

. کردم غلط.......غ-  

 

.ایبزن حرف ینطوریا من زن به راجب نمینب  گهید+  

 

.شدم شیخون دهن متوجه که شد پا  

  بود حقش نمیا از بدتر نبودو مهم برام اصال

 

 من جذاب و خوشگل  برادر.من برادر کنهیم فکر شوهرشه گهید یک ی کنهیم فکر تی رسم زن زنت بدبخت  بابا برو-

  شوهرشه

  کنهینم حس تورو قلبش  یجا چیه اون

؟ یشوهرش یبگ  بهش یتونینم چرا تو  

  بگم من  ؟ها؟بزاریارینم  ازدواجتونو سند یرینم چرا

.تو  

ی نی بب گهید یک ی کنار  زنتو حقته االنم و یهست ییوالیه چه یبگ  زنت به یتونی نم  یحت یکرد که یغلط خاطر به  

 

مارستانیب تو رفت و دیدو عجله با سمتش کنم حرکت رفتم تا  

. یصندل رو نشستم دوباره و دمیکش یا کالفه پوف  

   کنم کاریچ دیبا دونستمینم و بودم یعصب یلیخ

   شمیپ اومد کاوه

 

داداش؟  یخوب+  

 

.نه-  



 

؟یبد حیتوض یخواینم +  

 

. کاوه-  

 

بله؟+  

 

. داداش خستم یلیخ-  

 

جواب؟ از یریم  تفره+  

 

.آره-  

 

. یبگ  یخواینم  یعنی+  

 

  نه-

 

.دهیپر  روت و رنگ رمیبگ  یزیچ  وهیآبم برات رمیم داداش باشه+  

 

. ریبگ  آب خوامینم  وهیآبم-  

 

باشه+  

 

 کرد روع خودش که نذاشتم محلش و ننداختم بهش ینگاه شد دایپ شهال ی کله و سر دوباره لحظه  همون که رفت شد پا

   زدن حرف

............. زدم  داد  و درآوردم شاخ  تعجب از گفت که یزیچ با  

 

: زدم داد  

 

؟؟یییییییییییییییییییچ+  



 

.من  به بده دادو  قرار اون اصال؟گفتم چه تو به.یدیشن که همون-  

 

اونوقت؟ چرا+  

 

. نه ای هست طتتیشرا جزء نمیا بدونم  خوامیم  کنم شوهر خوامیم-  

 

. اصال ندارم اصال وی ک ی تو با بحث حوصله نگو  پرت و چرت شهال+  

 

.میجد کامال و گمیم راست  دارم من یول-  

 

.......... کن تکرارش دوباره ؟یچ+  

 

  گرفت فاصله  ازم و نیزم رو  دیکوب حرص با پاهاشو و شد پا

 

  گفتم و زدم یپوزخند

 

   ویگفت که ییپرتا و چرت اون  کن تکرار یدار ؟جرعتیریگ یم فاصله چرا+

 

   نگفت یزیچ و کرد سکوت

   گفت که سمتش رفتم و شدم پا

 

.کامران-  

 

ها؟+  

 

.گهید دوروز فقط-  

 

! ؟یچ گهید دوروز+  

 



.شمیم زنداداشت-  

 

بست خی رگام  تو خون حرف اون گفتن با  

   نکردم یادیز تعجب

  گفتم و سمتش برگشتم

 

. یندار یحق نیچن  تو+  

 

! اونوقت؟ چرا-  

؟ینوشت داد قرار تو نمیا نکنه  

 

.یش زنش کا مونهینم  زنده یوانیک چون ریخ نه+  

 

  کردم حرکت و نیماش سمت رفتم عجله با

   شهره تو و ستین روستا که دونستمیم قبل از

. مراد به زدم زنگ  

 

آقا؟  جانم+  

 

. مراد الو-  

 

   شده یزیچ! آقا؟ بله+

 

..... بده بهم وانویک آدرس-  

 

.خودم دونمینم آقا کنم دایپ  دیبا+  

 

  آدرسو بفرست ندارم یکار  نترس ینگ  بهم گفته خان دونمیم مرااااااااددددددد-

 

. آقا یول+  



 

؟یش اخراج یندار دوست که تو مراد-  

 

........... بفهمن خان اگه آخه+  

 

. عیسر بفرست فهمهینم -  

 

   شدم آدرسش منتظر و کردم قطع ویگوش که گفت یا باشه

  اومد یم من سمت به و  دیدویم که شدم مهال متوجه هوی

  کردم حرکت و کردم روشن نویماش عیسر

   اومد هم  ادرس امیپ لحظه همون

.وانیک خونه سمت کردم حرکت یعصب  

 

                                           =| 

 

  کردی نم باز درو دیدیم منو یوقت خودش چون زدم شویهمسا زنگ دمیرس یوقت

  خونش در یجلو دمیرس و باال رفتم

  نکرد باز یکس اما  زدم در

اومد  نحسش یصدا هوی که زدمیم در هم سر پشت ینطوریهم  

 

.خب سایوا مگه یبریم سر  یدار گههههههههههههههههههید اومدم+  

 

   شد شوکه یلیخ من دنید با

   بود چشمام تو رهیخ فقط سکوت تو قهیدودق که اونقدر

   در یال  گذاشتم پامو که ببنده درو رفت

 

  ایب بعدا برو یعصب زیچ هی از معلومه  داداش کامران.کامران+

 

 

. درو نیا کن باز-  



 

  خدا تورو کامران+

 

. واااااااااااااااااااااااااااااااااااااانیک-  

 

.گهید برو داداش ببخش نبود خودم دست گفتم ای می ک به یپرت و چرت هی نبود خوب حالم اونروز نیبب کامران+  

 

.یزنیم حرف من زن با ستین خوب حالت یکنیم  خودیب یلیخ تو-  

 

.آره آره+  

 

  المصبو نیا در کن  باز میریگیم  یکشت کمی فقط نترس ازم یدیترس نقدریا چرا تو-

 

   شدم خونه وارد و زدم پسش که کنه مقاومت خواست

شدم متعجب یلیخ دمید که یزیچ با  

  بگم  یچ دونستمینم و شدم ساکت

............ .............................. آخه  

...................................... چطور اون آخه  

نجا؟یا  دیرس من قبل چطور اون آخه  

.نذاشتم بهش ی محل که داد سالم یمضحک  ی خنده با شهال  

  گفت و شد دور کمی کامران

 

. زنداداشمه فقط  برام ایمیک نداشتم ی بد قصد من  خدا  به داداش کامران نیبب +  

  گفتم رو پرتا و چرت اون بودم خوش نا کمی چون مزخرفم یخاستگار اون کافه تو اونروز

 

   گرفتم شویق ی و سمتش رفتم

 

   یگفت یاونطور من  زن  به یکرد غلط یلیخ تو-

   آرههههههههههههههههههههه یکن درک خوشو نا حال کنم لهت بزنم

 



:حرفمون وسط دیپر شهال  

 

؟؟ ی کرد یخاستگار ایمیک از تو گهیم یچ نیا وانیک نمی بب ستایوا+  

 

  میبود قهر هم با یوقت کرد یخاستگار منو زن  وجود یب شرف   یب نیا آره-

 

  نکرده که االن قبلنه برا خب آها+

 

  گفتم و کردم نگاهشون وار چندش

 

   رفت ادمی زیچ هی اوه اوه اطرافم  یادما نیتر خائن و نیتر چندش نییدوتا شما سال زوج-

  نیکن اضافه بهش نمی تر پست

   گهیم رو دوتا شما قایدق کنهیم جور هم با رو تخته درو خدا هیچ یدونیم

 

  گفتم و وانیک دوش رو زدم

 

��هیعاد شماها یبرا نایا  یول باش داشته تویزندگ یهوا بگم خواستم فقط داداش مبارکه+  

 

.کامران-  

 

ها؟+  

 

خوبه؟ ایمی ک-  

 

چه؟ تو به+  

 

. داداشتما من کامران-  

 

   باشم فکرش به شده که کممی داداشمه میتی نیا یبگ  یخواست یکرد یم یمرام یب یداشت یوقت+

 



  شهال سمت کردم رو که  نگفت یزیچ

 

. شهیم تموم زیچ همه و شهیم پاره دادمون قرار گهید روز پنج+  

 

گه؟ ید روز پنج چرا-  

 

  گمی م راستشو خانومم به  ادیز احتمال به که بدون ن یا در یول نداره یربط تو به+

   نیکن ازدواج نیتونیم گهید روز پنج

.یمانع چیه بدون  

 

.باشه-  

 

. خداحافظ+  

 

.کامران:وانیک  

 

ها؟-  

 

؟ یناراحت ازم+  

 

! مهمه؟-  

 

. کردم یبچگ  خدا به خواستم معذرت ازت کامران+  

 

وان؟یک کنم باورت-  

 

.گم یم راست خدا به داداش آره+  

 

. تونمینم شرمنده-  

 



نه؟ مگه تره مهم من از کاوه اون+  

رو یام ای یدار دوست شتریب رو کاوه  

 

   من؟ روز و حال از یدونیچم تو آخه د  -

. یگ یم اسمشو پوزخند با یدار که یریام همون  

   گمیم رویام همون آره

  بودم کماه تو االن موند ی نم شمی پ و نبود خونم تو اگه

. بدبخت یگفتیم قبرم سنگ رو مزخرفارو و پرتا و چرت ن یا یداشت االن مارستانی ب رسوندینم منو اگه  

.یزنیم حرف ینطوریا داداشم  به راجب باشه آخرت بار  

 

ستم؟ین داداشت ؟منیستیبهز این؟یآورد جوب تو از منو+  

 

.یفیکث و لجن انقدر که یاومد  جوب تو از دیشا دونمینم -  

 

   گفتم ایمیک به حرفو اون و نبود خوش حالم اونروز من گمیم آخر بار یبرا کامران+

  مارستانی ب تو ادتشیع برم خوامیم تازه داداش زن حد در داشتن دوست دارم دوستش منم داداشمه زن اون بابا

 

.وانیک-  

 

! بله؟+  

 

. کشمیم هم کنار جفتتونو کنمی م بوکس سهی ک به لیتبد نامزدتو اون و تو یش رد مارستانیب یمتر صد از-  

   دارم انجامشم قدرت که یدونیم

  شنیم جفت دارن من هیزندگ  بختک دوتا

   بشههههههههههههه یچ به به

یگرفت زن باالخره داداش مبارکه  

 

............... دمیکوب محکم درو و رونیب اومدم  

 

@rezvannovels 



#paer114 

 

   نداشتم یرانندگ حوصله اصال

دادم  چو ییسو و مارستانیب سمت رفتم  

 

  خونه ببره رو یب یب نیا با که گفتم و کاوه به 

ا یمیک  شیپ برم من بزاره خواستم ازش و مارستانیب  سییر شیپ رفتم  

و   

   بمونم که نذاشت و نکرد قبول گفتم که  یچ هر یول  کردم اصرار یکل 

کنم  تحمل تونستمی نم  

یخروج در سمت کردم حرکت  و برداشتم پولمو فیسامهک پسره اون  زن کنهیم فکر که نویا   

  بودم ریدرگ و شدمیم رد بلوکا کنار از

  عشق به لعنت

   شدن عاشق به لعنت

   کننیم رفتار ادم با ینطوریا   که جو سود یادما نیا به لعنت

خودشونن منفعت فکر به همش و  

  شد شروع بارون نم نم که گرفتم گار یس بسته هی مارکت سوپر از

   شدیم کیتار داشت کم کم هوا

زد یم چشمک بهم ماه  

  افتادم یم ایمیک ادی ماه دنید با

.بهتون لعنت اوف  

  گرفت شدت  بارون که کردم روشن گارویس

  کردم روشن گارویس

  سوخت ته تا لترشیف که زدم یقیعم پک و

  کردم لهش پام ریز بعدش

  بودم کرده اشتباهو نیا من

   بدم تاوانشو ینطوری ا االن که حقمه و بودم کرده من

بودم کرده لزر و بودم شده سیخ یلیخ  

   خونه سمت کردم حرکت

 



                                    =( 

 

   زدم در و خونه دمیرس

  دیپرس دنمید وبا کرد باز درو یب یب

 

حالت؟ خوبه ننه شده چت تو وا+  

 

بشه؟ خوادیم یچ یب یب یچیه-  

 

؟یدیکش  گاریس نمیبب  بگو+  

 

  نه-

 

چرا؟  گهی نم  نویا دهنت+  

 

. بخوابم خوامیم یب یب-  

 

   بده منو جواب نمی بب ستایوا+

 

بلهههههه؟؟ یب یب بله-  

 

.ویچ همه گمی م ایمیک به خودم فردا من+  

 

گه؟ید هیشوخ نه یب یب ؟؟نهییییییییچ-  

 

ش؟یخوایه؟میچ دردت یبگ   نکهیا مگر گمیم  بهش ریخ نه+  

 

.ها زنمه یب یب آره-  

 

. بهش بگو برو پس+  



 

ی ب یب-  

 

مادر؟ جانم+  

 

؟ یکن  جدا رو شهال منو اتاق شهیم-  

 

ست؟ ین زنت اونم مگه وا چرا+  

 

........... بهت بگم ویزیچ هی خوامیم من یب یب-  

 

بگم  بهت ویزیچ هی خوامیم من یب یب-  

 

   بگو پسرم یچ+

 

؟یکن جدا رو شهال منو اتاق یدیم قول-  

 

   بگو ننه آره+

 

.یکرد  لبم به جون ننه گهید بگو+  

 

 نبردم سمتش به نگاهمم یحت  ندارم دخترت با یکار چی ه و ماه هی یبرا اونم میا غهیص  ستین میواقع زن شهال یب یب-

  میکرد نکاروی ا اشتباه میتصم هی تو فقط و

 

  زد گوشم تو یمحکم  یلیس و جلو اومد یب یب

  کنم کنترل خشممو کردم یسع و نیزم به دوختم چشامو که بود شده نییپا به لیمتما صورتم

  بود حقم

   بود حقم نیا از تر بد

   بود شده متعجب یلیخ و بود  کرده سکوت ناراحت یب یب

   باشه نداشته یدرد  نیا میخورد زخم انقدر یب یب  نکن ناراحت خودتو گفتم آروم بود  فرش به چشام که  همونطور



  اتاق تو رفتم و شدم رد کنارش از

بود شده  سردم و بود سیخ یلیخ لباسام  

  ارمیب لباسمو ساک و نییپا برم خواستم

  نییپا سمت کردم حرکت و کردم باز درو

  سوخت شکمم کل و کردم برخورد یب یب با محکم که

   شدم یقور و ییچا ینیس متوجه هوی

   گفت نگران یب یب که گفتم یبلند آخ

 

  ننه کجاست حواست بده مرگم خدا یوا+

 

  خوبم نشد یزیچ-

 

؟یخوب  خودت رو یختیر جوش آب+  

   برات ارمیب زیچ هی نیبش برو

 

  باشه-

 

  برگرده  و بره یب یب تا نشستم

   برگشت خی کهیت هی با و رفت

   بود سوخته کامال که بود قرمزم شکم  رو نگاهم و آوردم در رهنمویپ

   داشت یبد سوزش   واقعا

  کنه کمکم که گشتیم لهیوس دنبال وال و هول با یب یب

   کردینم  گوش خوبم گفتمیم که چقدر هر.بکشم دراز گفت

  شکمم رو گذاشت خوی سهیک یب یب که دمیکش دراز

   سرم به  زد یعال فکر هی هوی که گفتم یبلند آخ

  دمیپوش  نمویج شلوار و یا ساده هیمشک  شرتیت و پاشدم مارستانیب رمیم و ادهیز شکمم  سوزش که گفتم یب یب به

  کردم مرتبشون کمی دستم  با فقط و نداشتم کردنشونو جمع حوصله و بود سیخ موهام

   بپوشمش گفت و آورد  در ساکم از یا یمشک  یچرم  کت و شد ظاهر در چارچوب تو  یب یب که رونیب برم خواستم

  کردم  حرکت و دمشیپوش و کنار گذاشتم رو لجاجت و سماجت

   رمیبگ  مزخرفشم یکارا و سام پسره اون یجلو تونستمیم ینجوریا



گفت  ینگران با یب یب  

 

.ننه بده خبرم بزن  زنگ بهم+  

 

  برم قربونت نباش نگران یب یب باشه-

 

.همراهت به خدا برو+  

 

   افتادم کاوه ادی هوی که شدم نیماش سوار

  دمیپرس یب یب از

 

رفته؟ کجا مارمولک نیا یب یب+  

 

.زشته ننه  نگو-  

 

  ��گمی م دروغ مگه+

 

. ریام شی پ رفت کاوه-  

 

!!ر؟؟یام+  

 

. گفت نویا که خودش اره-  

 

.یمرس یب یب باشه+  

 

   شدم نیماش سوار

   زدم زنگ بهش و آوردم در  موی گوش.بود روش هنوز چییسو

. برداشت بود نخورده بوق تا دو  

 

. داداش سالم+  



 

؟ یخوب کاوه سالم-  

 

چطور؟ اره+  

 

وفتاده؟ ین یاتفاق که ریام برا-  

 

؟ یخوب تو حله یچ  همه داداش نه+  

 

.ستمین بد-  

 

کامران؟  شتیپ  امیب+  

 

. خوادینم نه-  

 

.باش خودت مواظب داداش باشه+  

 

. خداحافظ باشه-  

 

.ویگوش کردم قطع خودم بزنه یا  گهید حرف نکهیا از قبل  

   رونیب اوردم  خونه از نویماش و کردم حرکت

   شدم نیبنز بودن کم متوجه و شد روشن نمی بنز چراغ که مارستانیب سمت رفتم

  بزنم نیبنز که نیبنز پمپ سمت کردم  حرکت و برگشتم

  سمتم اومد ناز و خوشگل یلیخ یلیخ یلیخ  دختر هی که شدم ادهیپ نیماش از

   دستش تو  کیکوچ کارتون هی با

  نشست دلم  به یلیخ و  کرد جادوم یانگار که بود مهربون و معصوم اونقدر چشماش

  گفت و جلو اومد

 

.عمو سالم+  

 



. زمیعز سالم-  

 

ازم؟  یخریم فال هی عمو+  

 

  گفتم و رفت در دهنم  از هوی که چرا و شدیچ دونمینم

 

.نه-  

 

. گهید توروخدا اومد دردم یلیخ شبید زنهیم کتکم یکل اوستا  برگردم همه شدن سیخ ادیم بارون داره عمو خدا تورو+  

 

سوختیم براش دلم و بود  اومده خوشم ازش یجور بد  

................. گفتم یا  یجد و بلند نسبتا یصدا  با و کردم یاخم  

داره؟  کاریچ نجایا یک یکوچ نیا به بچه-  

 

. ستمین بچه من+  

 

سالته؟ چند نمیبب بگو ما بزرگ خانوم   خب بابا نه عه-  

 

  داد نشون شویش  انگشتاش با

 

عمو؟+  

 

!جونم؟-  

 

؟یناراحت چرا+  

 

.خانوم خوشگل گرفته دلم.ندارم ویچکیه-  

 

. نباش ناراحت هستم من+  

 



   شد اشک از پر چشمام دمیخند شیمهربون  نهمهیا به

  بودم بچه عاشق نکهیا با  شم پدر تونستمینم وقت چیه من

  گرفت دستمو و جلو اوند

   شد سیخ کارتونش ریز که نییپا گذاشت رو فاال

کرد نگاهم یمهربون با و زد  روش یا بوسه و گرفت دستمو  

  گفتم تعجب با و زدم پس افکارمو

 

. زنتتایم باز اوستات نی زم  رو یگذاشت کارتونو چرا+  

 

.نداره بیع-  

 

خوردنو؟ کتک یدار دوست+  

 

. نوچ-  

 

؟یچ پس+  

 

��ناراحته شیی بابا نهی بب دخترتون خونه نیبل خوامینم ندارم بابا من آخه-  

 

.وروجک یمهربون چقدر تو آخ+  

 

  بغلم تو دمشیکش

   میخورد جا ییدوتا من هم  اون هم گفتم که یزیچ با هوی

 

. داره شرط هی یول خرمیم فاالتو همه من+  

 

  عمو  قبوله خدا به باشه ی چ ؟هریشرط چه-

 

.یش من دختر دیبا+  

 



؟ یچ اوستا پس عمو؟ یچ یعنی-  

 

  گفتم و کردم اخم

 

؟ یدار دوست بابات نیع رو اوستا مگه+  

 

   زنهیم کتکم فقط اون عمو نه-

 

��گهید یشیم من دختر پس+  

 

عمو؟ بفروشم فال و گل دینبا گهید ؟یواقعن-  

 

.یشیم خودم یکوچولو خانوم ریخ نه+  

 

   شد ساکت یا لحظه چند و نییپا انداخت سرشو

   بود ساده و کیکوچ یلیخ

 

بخرم؟  تزایی پ  برات میبر یخوایم+  

 

عمو؟  هیچ تزای پ-  

 

. زمیعز غذاعه +  

 

آها-  

 

  نه ای کنهی م قبول که بودم جوابش منتظر

   ازش بود اومده خوشم یلیخ

  و بود مهربون و معصوم چشماش

  کردی م جادوم ایمیک یچشما نیع

  گفتم بزنه یحرف نکهیا قبل



 

.ارزو یراست اوه+  

 

عمو؟ بله-  

 

��عمو؟ یبگ  بهم یخوایم+  

 

بگم؟  یچ پس-  

 

خودم یکوچولو پرنسس یشیم عمو یبگ  بهم یتونینم که یش دخترم اگه ☹بابا+  

 

. شمینم دخترتون من یول-  

   گفتم تعجب با

 

شم؟ بابات من یندار دوست ؟یچ یعنی+  

 

   دارم دوست عمو نه-

 

؟یچ پس+  

 

مارو  کشهی م اوستا-  

 

  گفتم و انداختم نگرانش یچشما به ینگاه خنده با

 

.کنه تتیاذ تونهی نم اوستا گهی د باشم شتیپ که من+  

 

   گفت ذوق و خنده با

 

!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟ یگ یم راست عمو یوا-  

 



؟ یدیم رو بله حاال.وروجک آره+  

 

عمو؟ یچ یعنی-  

 

  گفتم و کردم شیسادگ به یا خنده

 

شم؟ بابات من که قبوله یعنی+  

 

. آله-  

 

.شانسم خوش یلیخ من��ایخوشگل یلیخ+  

 

؟ یکنی نم  تیاذ منو عمو-  

 

.کنم ناراحت تورو مثل یخوشگل خانوم دیبا چرا نه+  

 

گفت که زدم یلبخند کاشت  گونم رو یا بوسه و پاشد  

 

عمو؟ نه مگه شیزن یم تو ببره منو بخواد ادیب اوستا اگه-  

 

  ��آره+

 

   بود شده زده ذوق یلیخ آرزو

   بود آرزو  خود از شتریب من ذوق یحت نطوری هم منم

  کردم حرکت و میشد نیماش سوار

  بود شده من چهره محو شوق و شور با و کردیم  برانداز نویماش تو وجد با آرزو

!خان  کامران یشد پدر باالخره شدینم پاک صورتم رو از لبخندم  

   میبخر لباس که پاساژ هی سمت رفتم و شدم مونی پش اما مارستانی ب سمت برم  خواستم و کردم عوض رو دنده

   دیخندیم و کردیم یخوشحال یواشک ی آرزو

. ارهیب دخترونه و کیش لباس دست هی گفتم بود مرد که اش فروشنده به و میشد یا مغازه وارد  



 

قربان؟ باشه یمتیق چه تو+  

 

. باشه کیش و خاص فقط ستین  مهم-  

 

ن؟یپولدار+  

 

!چطور؟-  

 

  ستی ن مهم براتون ریفق  ی بچه هی یبرا  دن یخر لباس ی نهیهز آخه+

 

  شد نیغمگ  طونش یش یچشما اون و بهش بود برخورده کمی که آرزو سمت رفت متعجبم نگاه حرفش نیا با

   گفت و گرفت گرمش یدستا تو  دستامو و سمتم اومد و کرد باز  دهن  آرزو که کردم  یظیغل اخم

 

.بابامه+  

 

  دیپر فروشنده رنگ حرف نیا با

نگفتم یزیچ که کرد یخواه  عذر زده خجالت و نگران  

  داشتم هم رو  هه فروشنده زدن تیقابل که  شدم یعصب اونقدر

ز یم رو گذاشتم یتومن ۱۰۰ تراول تا سه و کردم بغل رو آرزو  

 

قربان؟  هیچ یبرا نیا+  

 

! شعور-  

 

!نشدم متوجه دیببخش +  

 

. دیکن دایپ  شعور کمی خودتون یبرا دیبتون دیکن اضافه بهش کمی  خودتونم اگر دیشا-  

  رونیب اومدم مغازه از و ندادم  صحبت ی اجازه

  دیپوش و دمیخر براش یدیسف کفش و دیسف شرتیت و ینیج شلوار  و کت باالتر مغازه تا چند



  دیدرخشیم ها فرشته نیع بود شده خوشگل یلیخ

  نیماش سمت میرفت هم با و کرد تشکر ازم یخوشحال با

  دیپرس که کردم حرکت

 

بابا؟.........َعم میریم کجا میدار+  

 

  گفتم لبخند با شدم خوشحال یلیخ عمو نگفت بهم نکهیا از

 

. ایم یک مامان. ایمیک  شیپ  میریم-  

 

؟ یچ ادیب بدش من از اگه+  

 

.مهربونه یلیخ اون نه-  

 

  نشد بدل و رد نمونیب یحرف گهید که گفت یبانمک  ی باشه

   خورهیم  تکون تکون داره شدم  متوجه لحظه چند از بعد

 

آرزو؟ شدهیچ+  

 

. تنگم لباسا نیا با-  

 

️♂�🨂�سختته؟ نهیا منظورت+  

 

   گفت و نییپا انداخت سرشو

 

.آره-  

 

.یکن عادت لباسا نیا به دیبا+  

 

   گفت و باال آورد سرشو متعجب



 

��شم؟؟ی نم پسر گهید یعنی-  

 

  ��یخودم خانوم آرزو االن گهید نه+

 

   شد رد  چشمام ی جلو از  لمیف هی نیع گذشته که دمیکش دماغشو نوک

  دمیکش دماغشو و دادم انجام رو نکارایهم که ایم یک  با مونییآشنا روز

   گرفت دلم ناخداگاه

   دیپرس آرزو هوی

 

!م؟یبد دختر من+  

 

! ؟ی چ یبرا اصال نه-  

 

باشه؟.شمینم پسر  خدا به یشد ناراحت چرا پس+  

 

  بود اومده خوشم یلیخ مهربونش دل از

کردن هیگر کرد شروع و شد کج لوچش د لب هوی  

  گفت که شده یچ دمیپرس متعجب

 

. بابا دمیم دخترونه قول ��شمینم پسر گهید خدا  به یکن قهر خواستمینم خدا به+  

 

   کردم پاک اشکاشو خنده با

 

. باشه نکن  سیخ خوشگلتو یچشما اون ستمی ن قهر باهات کن باور-  

 

  مارستانی ب به میدیرس باالخره و کرد  پاک چشاشو دست پشت با

 

.آرزو+  

 



؟یگ ی م یچ ایمیک به االن-  

 

   ایمیک خاله گمی م+

 

م؟ یبر گلم دختر نیآفر-  

 

. میبر+  

 

   مشی نیبب  و تو میبر  تا دادن اجازه تمنا و خواهش یکل از بعد و نییپا میرفت هم با

  دنید همو ایمیک و آرزو که تو میرفت

  گفت یخوشحال و یزبون نیریش با آرزو هوی

 

........  ما سالم+  

 

  گفت و کرد جمع شویسوت خودش و نداد ادامه حرفشو

 

............. ایمیک خاله سالم+  

رو  آرزو و کرد دراز دستشو و شد مهربون ایمیک ی چهره هوی یول چرا دونمینم  

   نشوند خودش کنار

 

  خانوم خوشگل سالم+

 

. که بود نگرانت چقدر  بابام یدونیخاله؟نم یخوب-  

 

  زدیم حرف تاب و آب با و بود نشده شی سوت متوجه آرزو یول میآورد در شاخ تعجب از ایمیک هم من هم حرفش نیا با

   دمیکش خجالت بار نیاول یبرا

 شیواقع شوهر که اومد ینم ادشی و شناختیم بهیغر  هی عنوان به منو االن ایمیک که  بود نیا یبرا دیشا چرا دونمینم

  منم

شمیپ ادیب که زدم  صدا رو آرزو  

   زد صدام ایمیک که بغلم اومد



 

هستن؟ دخترتون+  

 

.بله-  

 

کجاست؟ مادشون دارن ییبایز ی چهره+  

 

مگه؟ چطور-  

 

. ینطوری هم+  

 

  گفتم و انداختم سام به ینگاه

 

. خانوم ایم یک دیببخش عه+  

 

بله؟-  

 

د؟یکن  صحبت بنده با نکهیا از شنینم ناراحت سام یآقا همسرتون+  

 

  ستین حسود اصال سام ریخ-

 

بگم  تونستمی نم یچیه که بود یچ چاره یول گرفتیم  شمیآت زدنش حرف ینطوریا از  

  گفت کردو نگاهمون نگران آرزو

 

. بابا+  

 

جانم؟-  

 

ن؟ یکنیم دعوا نیدار االن شما+  

 



  میا بچه مگه نه-

 

   نیکرد اخم چرا پس+

 

  نشو ناراحت ستین  یمهم زیچ بابا یچیه-

 

نه؟  مگه اومده بدش من از ایمیک خاله+  

 

ست ین نطوریا  هم اصال نه-  

 

  شد ایمی ک به کردنم نگاه مانع  و کرد پرت حواسمو آرزو که ایم یک به دوختم مویعصب نگاه

  گفت و ایم یک سمت رفت اروم اروم

 

نکرد  قبول بابام اما ادینم خوشتون ازم شما بودم گفته من باشه  ببخش بابامو خاله+  

باشه؟  نینکن دعوا دیببخش گمیم من  

 

   داشت بغض صداش

   زهیبر اشک جمع تو خواستمینم

 نیریش و یناز نیا  به بچه برابر در یحت و کردیم رفتار ینطوریا که بود شده سنگ از چقدر ایمیک قلب دونمینم

بود احساس یب هم یزبون  

   گفت آرزو هوی

 

  نداشتم بابا من خاله+

   نداشتم مامانم

  شم دخترش برم من گفت اومد کامران بابا

  میبزن سر هی شما به میاومد اول یول مین یبب مامانمو میاومد االنم

   خاله نشو ناراحت میریم االنم

 

   کنه پاک اشکاشو گفتم و زدم داد بلند اسمشو خشم و  حرص با شدن ریسراز اشکاش

   کردو پاک اشکاشو



...... و سمتم اومد  

  زد صدام ایم یک که رونیب میا یب میخواست و کرد یخداحافظ ایم یک با

 

.......... کامران آقا+  

 

! بله؟-  

 

.......... دونسینم متاسفم واقعا من+  

 

کردم  قطع حرفشو  

 

.خدانگهدار ستی ن یمشکل-  

 

  میشد نیماش سوار آرزو با و رونیب میاومد

بشه؟  یچ بود قرار  االن  

  تو اسمشو بتونم کارهاش شدن  انجام از بعد تا دادمش یم  سیپل لیتحو دیبا و خونه ببرمش تونستمی نم ینطوریهم

  کنم ثبت ام شناسنامه

کردم؟؟یم قانع  رو آرزو ی چطور آخه یول  

  پارک هی سمت کردم  حرکت و زدم رو استارت

  دمیخر یبستن تا دو

  بود شب چون بود شده رید یلیخ

  میشد خوردن یبستن مشغول و مینشست پارک ی ها یصندل از یک ی رو

 

!آرزو؟+  

 

بله؟-  

 

؟ یدار دوست منو واقعا تو+  

 

=( اوهوم-  



 

؟یچ رو ایمیک خاله+  

 

ا؟ یمیک  مامان ینگفت مگه-  

 

؟ی چ رو ایمیک مامان یفسقل آره+  

 

  گفت آروم و گوشم سمت  برد دهنشو و کینزد اومد

 

هست  مهربونم تازه زنهینم دادم  کنهی نم قهر اون دارم دوست شتریب  اونو+  

 

  پام رو نشوندمش و کردم یا خنده

 

!آرزو؟+  

 

بله؟-  

 

؟یدیم گوش حرفم به بگم یزیچ هی+  

 

.بابا آره-  

 

بود بخش لذت و یداشتن دوست یلیخ آرزو مثل ینی ریش و مهربون دختر دهن  از بابا ی کلمه دنیشن  

 

.سای پل شیپ میبر االن دیبا ما آرزو+  

 

دارن؟ تفنگ که  همونا-  

 

آره+  

 

��؟یبکش منو یخوایم-  



 

.دادیم فال بهت همونکه ادته؟ی اوستاتونو خوشگلم نه+  

. زندان ندازنیم منو یاومد باهام تو بگه سیپل به بره اون اگه  

 

؟ یش رد ازش شهینم که ایآهن لهیم همون از-  

 

.آره+  

 

☹��نبرن تورو توباشم دختر خوامیم من نه-  

  

  بود مظلوم و نگران یلیخ چشماش

   گفتی نم یزیچ و بود کرده یمخف نمیس تو سرشو

. نداشتم هم یا گهید ی چاره خب یول بود شده ناراحت  

 

. نمتیبب آرزو؟+  

 

بله؟-  

 

؟یبش خودم خود دختر یخواینم  مگه+  

 

��آره-  

 

. میکن یکار هی ایب  پس+  

 

کار؟ یچ-  

 

.یش من هیواقع خانوم دختر زودتر کنن کمکمون سایپل آقا تا میبر+  

 

ا؟یاهن لهیم اون پشت برنی نم تورو یاونطور-  

 



.برنی نم نه+  

 

. میبر پس باشه-  

 

  بود مشخص نگاهش از نیا و بود دهیترس

   بودم دل دو یلیخ خودمم

   میکن تموم کارو امشب نیهم تا لیوک به زدم زنگ

....................... هوی یول دنیپرس آرزو از  سوالم تا چند و میداد حیتوض زویچ همه و یآگاه  ی اداره میرفت  

 

   کنم یریگ یپ  شویقانون یکارا اونجا لز دیبا من و یستیبهز برنشی م که گفتن هوی یول

   شه ثبت خاطراتش تو یاتفاق نیچن ای بترسه آرزو خواستمینم اصال

  کنه فیرد کاراشو امشب ن یهم گفتم و لیوک به زدم زنگ

کنهیم  خودشو یسع گفت بعد یول کرد مخالفت کمی اولش  

  بود مخم رو  ایمیک طرف  هی از و بودم آرزو  نگران و بود گرفته یلیخ حالم

  ناراحت ای باشم خوشحال کنم کاری چ دیبا دونستمینم

....... یول  

  هوووف

  تو بردن رو آرزو و میدیرس باالخره

  بزنه حرف  باهام و ادیب تا شد یراض ریمد زور به قهیدق چند از بعد

 

  کشهی نم طول شتریب که قهیدق دو نیاریب حضانتشو  ی پرونده کنمیم خواهش خانوم برم آرزو با دیبا من+

 

  شهینم آقا شهینم -

  دیکن مراجعه کار ساعت فردا

 

  بمونه نجایا امشب اون زارمینم من یچ یعنی+

 

  شرمندتونم  معذور مامورمو منم آخه یول-

 



 نجایا یها بچه ی  باز اسباب و غذا  عنوان به شتریب ای ونیلیم ۳ مبلغ ماه هر من دیکن درست منو کار اگه خانوم دینیبب +

  دمیم  بهتون

 

ن؟یدیم رشوه نیدار-  

 

.آره+  

 

.رک چقدر-  

 

قبوله؟ .گهی د گفت قتوی حق دیبا+  

 

......... یول-  

 

کنم امضا هم داد  قرار  هی حاضرم نیدار رشیز بزنم نکهیا از ترس اگه+  

 

   ستین یمشکل آقا نه-

 

نش ی اریب زودتر لطفا+  

 

هستن؟ اقوامتون دختر-  

 

.خودمه دختر ریخ+  

 

  رفت و نگفت یزیچ یول کرد نگاهم گنگ

  اوردتتش

  بغلم دیپر و اومد ی خوشحال با من دنید با آرزو

   گفت گوشم در و کرد بوسم

 

��یاینم کردم فکر+  

 



.کنم فراموش خوشگلمو شهیم مگه-  

 

خونه میبر زودتر و میکن امضا رو ها برگه و میبر تا زد صدامون لبخند با خانومه  

  کردم پر رو  فرما و کردم امضا هارو برگه

  میکرد حرکت اونجا از ساعت مین از بعد و زد انگشت اثر هم آرزو

   خونه سمت

 

! بابا؟+  

 

. آخه ینیریش چقدر تو دلم جان-  

 

گ؟ ید شد مامانم هم ایمیک مامان نه؟ مگه شدم دخترت یواقعن ی  واقعن االن+  

 

  خوشگلم آره-

 

بزنتمون؟  ادیب  اوستا نباشم نگران گهید+  

 

. زمیعز نه-  

 

=( باش+  

 

  ومدین آرزو از  ییصدا  شو ادهیپ گفتم و میدیرس یوقت میدیرس که بود نگذشته قهیدق چند

  دهیخواب شدم متوجه که کردم نگاهش

  نییپا رفتم و کردم بغلش

   کرد باز درو و اومد یب یب که  زدم در

  شد متعجب یلیخ آرزو دنید با

  تو بردمش منم و نگفت یزیچ یول

   خونه برگشته که دمید رو شهال رفتنم با

   نزد یحرف یول شد متعجب اونم

  بخوابه راحت تا تخت رو خوابوندم رو آرزو اتاقو تو رفتم



   نداشتم زدن حرف ی  حوصله چون ببندم درو خواستم

  بود ستادهیا در پشت که شدم یب یب متوجه که ببندم درو برگشتم

  بستمیم درو  هنوزم اگر بود ادب از درو

............ کردن صحبت کرد شروع  خودش بگم یزیچ نکهیا از قبل  

#part121 

 

بعد _روز_دو#  

 

   شه مرخص ایمیک امروز بود قرار

   انیب قراره و شده تموم کاراش زود صبح گفت یب  یب اما مارستانیب برم خواستم

  میشد ای م یک اومدن منتظر هم با و کردم  عوض رو آرزو خودمو یلباسا

اش یمیک خاله دنید یبرا من از تر مشتاق آرزو و شهیهم از تر مشتاق من  

   میبود خوردن صبحانه مشغول  و میبود نشسته زیم دور

   شد  خونه وارد سام پسره اون با ایم یک و شد باز در هوی

   گلوم تو دیپر ییچا قطره هم کنار دنشونید با

   کردن  سرفه کردم شروع و

  دتمیبوس شدم آروم نکهیا از بعد و شمیپ اومد نگران آرزو

  سام و ایمیک به شد دهیکش  نگاهم و دادم جوابشو متاقبال

    نداد طاقت دلم و شد  بد یلیخ حالم

  بمونه یب یب  کنار گفتم آرزو به و اطیح تو رفتم و شدم پا

   کنم آروم خودمو داشتم یسع  و گرفتمیم  نفس یه اطیح تو

شد؟ یم چطور آخه  

  میداشت هم کنار بد و خوب یروزا یکل ما

  اومد ی م ادشی پست و بزدل متجاوز هی عنوان به دیبا اومد ینم ادشی  شوهرش عنوان به منو اگه اون

   چرا  اخه

  باشه گهید یک ی کنار زنم دنید اشتباهم  و کار اون تاوان دیبا چرا

منم شوهرش که بگم و بدم حیتوض بهش نشه روم که باشم کرده یاشتباه کار اونقدر من و  

  رونیب  اومدن یشاد با همه هوی که بودم نشسته اطیح یچوب تخت یرو

   دادیم عذابم واقعا ایمیک دنید

  کردمیم یکار هی دیبا من یول



  موضوعو نیا کنم تحمل تونستمی نم

اد؟یب  سرت بال نهمهیا که یباش بدبخت شهیم چقدر آخه  

تاحاال؟ بوده یکس داغون  و بد انقدر  

  گفت سام که برم خواستم

 

خونه؟  از رونیب یزد چرا.میبود دلتنگت ؟ی دید جن مگه رونیب یزد ی دید مارو تا کامران آقا به به+  

 

. ومدهین شما به شیفضول-  

 

؟؟ یعصب نقدریا چرا+  

 

   زیعز دوست نداره یربط شما به اونم-

 

. زنتما برادر من یسالمت نا زدنه؟  حرف  طرز چه نیا+  

 

شد دهیکش  ایمی ک سمت به ناخداگاه نگاهم حرفش نیا با  

  بود ی حس هر از  یخال اون نگاه یول

   عشق  از یخال

  یدلتنگ   از یخال

  نفرت از یخال ........................یحت و

  شد لیمتام عقب به کمی که  سام ی  شونه به زدم دست کف با  و شدم رد بودم شده جیگ یلیخ

  گفتم گوشش در و شدم دال

 

. ایبر راه یتونینم  کنم تی چیق چینپ پام و پر به+  

 

  خونه سمت کردم حرکت بعد

  میشد نیماش سوار و گرفتم رو آرزو دست  و براشتم اتاق داخل از چوییسو

.......... گفت و سمتم اومد یب ی ب هوی که کردمیم حرکت داشتم  

 

ننه؟ یریم کجا+  



 

  یب یب رونیب رمیم-

 

؟یگردی م بر+  

 

نه-  

 

پسرم ستین راهش که نیا+  

 

  ندارم تحملشو ننه تونمینم -

 

. ننه اخه یول+  

 

  برم بزار لطفا یب یب-

 

بزار رو آرزو پس+  

 

  ادیم خودم با اونم نه-

 

بچم  بمونه بزار ننه نه+  

 

  باشه-

 

  کرد باز درو و اومد نازگل دمیرس یوقت خونه سمت کردم حرکت منم و رفت ارزو

شم یپ اومد ریام که تو رفتم  

 

  ینبود ایم یک  شیپ میرفت+

 

.آره-  

 



؟یبود کجا+  

 

گه ید نبودم-  

 

ناموست با باشه الو تو الو پسره اون که یبود یگور کدوم خب+  

 

.قبرستون-  

 خوبه؟

 

شده؟ یچ باز تو چته+  

 

.یچیه-  

 

چته؟ نمیبب  بگو+  

 

. ستین ادشی منو ایمی ک-  

 

؟؟ یچ یعنی+  

 

. شوهرشه سام پسره اون کنهیم فکر-  

 

. خب بهش بگو  قتوی حق بهش؟ یگ ی نم چرا خب+  

 

.شهینم -  

 

اونوقت؟ چرا+  

 

  گفتم و بستم درد با چشمامو

 

....... چون-  



................ من چون  

. متجاوزم هی من چون  

 

خورد یم خونمو خون و بود شده مشت دستم  

........... کرد که یکار با هوی و ستادیوا روم به رو شد پا ریام  

 

  سوخت و شد گرم صورتم کرد که یکار با

  کردم نگاهش یناباور  و بهت با

  گفتم و گرفتم قشوی

 

؟یزنیم چرا چته+  

 

   گفت و داد هلم اونم متقابال

 

بدبخت؟ یکرد ی غلط چه یدونیم-  

  زنت االن

  من که یزیح و بخت بد پسر اون اونم  کامران؟ یچ ی عنی نیا یدونیم . گستید یک ی مال یکنیم فکر. ناموست. زنت

  دمشید

نگو  فعال موضوعو نیا خب ؟یدینم نشونش ازدواجتونو سند چرا یگ ی نم بهش چرا  

 

  کرده دمیتهد سام-

 

!؟یچ+  

 

  آره-

   یدیشن همونکه آره

  گهی م بهش رو هیقض که کرده دمیتهد کرده دمیتهد

   ؟یچ یعنی نیا یدونیم

  شمیم هم دروغگو شرف یب به لیتبد بزدل متجاوزه هی بر عالوه بگه سام و  نگم بهش من اگه ؟یدونیم آره

 



؟ یبزن دشویق یخوایم یعنی+  

 

  نداره منو زن به  دنیرس حق هم یا گهید کس یول نرسم بهش من دیشا عمرااااا -

 

؟یچ یعنی نیا+  

 

 سنگ کامران   آره خوامشیم آقا نووووووووووویا نیفهمینم چرا من زن منه زن قانونن  و رسما ایمی ک یدیشن که همون-

   شده عاشق ها وونهید  نیع اول بار یبرا دل

  بره خوامینم ریام  خوامشیم

   بره زارمینم

سام  پسره اون با بره تونهی نم  

 

؟ یریگ ی م شوی خوشبخت یجلو+  

 

.ریام-  

 

ها؟+  

 

؟یمن شیپ چرا زنت شی پ برو-  

 

  ؟یفهمینم چرا کامران+

 

  بزنم حرف خوامینم  ریام-

 

   یمجبور+

  یبگ  ویبد  گوش یمجبور

 

  ببر نویا ایب نازززززگللللللللللللل روووووونیب برو رررررررریییام-

 

کامران؟+  



 

   بزنمت خوامیم ریام-

 

؟یچ+  

 

   کشمیم  سامو پسره اون ای یبخور کتک دیبا  تو ای-

 

  اوووف+

 

؟یکشت یایم-  

 

   رونیب برم دیبا شب باشه؟  مشتو نزن صورتم تو+

 

  باشه-

 

  تو ادین بگم نازگل به برم ستایوا+

 

.ایب  بدو باش-  

 

  شدیم کم  حرصم از کمی  و گرفتمیم یکشت باهاش بودم یعصب وقت هر

   گفت نازگل به و رفت ریام

   کردم آماده مشتامو و کردم سفت شلوارمو بند و آوردم در رهنمویپ

   ستادیا روم به رو و شد حاضر متقابال رمیام

  بود ستادهیا جلوم سام یانگار دمشیدیم یوقت

  گهیهمد زدن میکرد شروع و دمیکش ی بلند داد حرص با

  گفت کردو پاک دماغشو خون و دیکش دراز و کشو به  داد شو یتک  ریام که میزد همو اونقدر

 

؟ ��یعوض نزن  صورتمو نگفتم بهت مگه+  

 

م؟یبر گهید دور هی یا هیپا ریام-  



 

.ندارم نا گهید بابا گمشو+  

 

کنه؟ی م کاریچ داره ایمی ک االن بنظرت اوف-  

 

؟ ییآقا یاومد اوه گهیم سام کنار نشسته+  

 

   پرتات و چرت اون با گمشوووو عههههه-

 

  رون یب رفت یهمونطور و شد پا

   افتادم  نازگل ادی و شدم برهنم بدن متوجه که برم خواستم منم

  رونیب رفتم و دمیپوش  لباسمو

  بود اومده ریام صورت  از که یخون از بود یخون کمی دستم

  شستم دستمو و رفتم

   گذاشتم قرار باهاش و سام  به زدم زنگ که شدیچ دونمینم

 نهیآ حواله محکممو مشت و ییدستشو چاه تو کردم پرت تلفنو که شدم یعصب اونقدر گفت تلفن پشت که یزیچ با

.رفت فرو گوشتم تو شهی ش یها کهیت که کردم ییدستشو  

  ببندم دستمو  تا آورد باند نازگل و خواست کارمو لیدل ینگران با ریام

  سوختیم چون داشتم نگه مویخون  دست و زدم کنارشون عجله با

   دیپرس ریام که رونیب امیب خونه از خواستم

 

؟ یریم کجا+  

 

........... کشمشی م ریام رو حرومزاده ی پسره کشمی م-  

 

؟ یریم کجا نمی بب ستایوا+  

 

ویعوض ی پسره بکشم خودم یدستا با خودم رمیم-  

 

؟ ینیب ینم دستتو کامران+  



 

.ریام کن ولم-  

 

بخورم  تکون ذاشتینم و بود داشته نگهم محکم  

 

.کن ولم گفتم-  

 

   یریم کجا بگو خب+

 

.ستهیوا گفتم  شدیم رد داشت که یا یموتور  به و کردم جدا  خودم از دستشو  

 

داداش؟ یریم کجا+  

 

. پارک ،یبعد دونیم-  

 

.رمهیمس  ایب+  

 

  دماغش ای دهنش تو بزنم مشتو نیاول دمشید یوقت  دونستمینم و خوردیم خونمو خون کرد حرکت و نشستم ترکش

 

                               ○•●•○•○•● 

 

   افهیق تا چرخوندم چشم و پارک دمیرس

   نمیبب رو سام پسره اون نحس

  دمشید درخت هی کنار باالخره نکهیا تا

   شدن  شکسته یصدا که یطور درخت به چسبوندمش و گرفتم شویقی که شدم یحرص اونقدر دنشید با

  دمیشن کمرشو یها مهره

 

؟یوحش چته آخ+  

 

بگووووووووووووو  بگو  گههههههههههید بنال ؟یعوض  ها ؟ها؟یندار ناموس تو -  



 

؟ یشد یعصب نکنه شدیچ+  

 

خونت؟ یبریم منو زن  یحق چه به-  

 

  نیزم رو شد پرت که  زدم صورتش به یمحکم مشت

   کشدمیم یتر بلند داد خوردیم که یمشت و لگد هر با و کردم شروع هامو ضربه

 

بودم؟؟؟؟؟؟؟  نگفته  بهت مگه گهی د بگو-  

  مونه؟یم  دستت امانت هی عنوان به فقط نگفتم بودم؟ نگفته  شعوریب ی  تو به یکوفت مارستانیب اون تو اونروز من مگه

   ن؟یبر ییجا یب یب ی خونه  جز یندار یحق نگفتم مگه

   هاااااااااااااااااااااااا؟ خودت؟ خونه تو یدیچ لشویوسا یحق چه به

 

  بود شده  ریسراز دهنش و دماغ از خون

 

. گههههههههههههید نزنننننننننن نزن آخ+  

 

. ینیب یم رو نایا و  کوچه یدار  بارته نیآخر نیبب -  

 

!؟یچ+  

 

  ببره و کنه جمع نویا ادیب گفتم و مراد به زدم زنگ

  نذاشتم که بره خواست و شد پا

 

.بابا کن ولم+  

 

کنم؟یم فکر ینطوریا  من ایآره؟!! یدیترس سگ نیع گهیم داره یحس هی-  

 

. اصال ریخ نه+  

 



. میزنیم حرف باهم خوب دوست دوتا نیع میر یم پس-  

 

؟یاریم کجا از نفسو به اعتماد نهمهیا آخه  یهست یزیچ چه یکرد فکر ؟یترسونیم بچه+  

 

   یکرد سکوت زدم کتکت وقت هر ها؟ ؟یکنی نم دفاع خودت از چرا تو نمیبب -

   بزنه خودشم ای کنم ولش بگه بزنه زار دیبا ای مقبالم طرف که م ینطوریا هام مسابقه تو من نیبب

 

توچه؟  به ها؟ چه تو به+  

 

؟یبزن  مشت یستین بلد نکنه-  

 

.نداره یربط تو به اونم+  

 

.خوب پسر گهید نکن میعصب  آ آ آ-  

 

   شدم ریام اومدن متوجه پشتش از هوی

   گفتم و کردم بلند سامو

 

   یکنیم رفتار آدم نیع-

.تو دونمو یم من بفهمه ی زیچ داداشم  

 

   دیچیپ  دستمو دستش تو باند با و دیرس ریام لحظه همون

سوخت یم دستم تو شهیش یها کهیت و بود شده سرد زخمم تازه  

 

شده؟ چتون نیبگ شهیم+  

 

   گفت سام بگم یزیچ رفتم تا

 

  کنه گورم و گم هاش نوچه با قراره االنم زد کتکم اومد کرده یقاط قتیرف یچیه-

 



   بود آورده در حرصمو دیترسیم ازم  سگ نیع و  بمونه قبلش یحرفا یپا کممی که  ستین مرد اونقدر یحت نکهیا

  گفت که کردم نگاهش یعصب داشت  نگهم و گرفت کمرمو ریام که سمتش کردم حرکت دوباره

 

ش؟ یبزن  ییتنها+  

 

؟یکنیم  کمک هم تو-  

 

ه؟یچ سر بحث+  

 

.من  ناموس-  

 

............... گفت هوی  

 

.کن بس کامران+  

 

   برام شده  آدم یشهر جوجه ریام کن ولم-

 

   کردمیم حس  خودم رو کامل رو شدنیم رد که ییعابرا نیسنگ  نگاه

  باشم آروم و کنم آبرو حفظ کردم یسع

  رفت عقب و خورد یفیخف تکون که سام جلوس رفتم آرامش با

 

.ندارم تی کار ایب کوچولو ایب ایدیترس جور بد. هه+  

 

��بابا برو-  

 

   داشتم نگهش و گرفتم دستشو که بره خواست

 

؟یدیفهم یعوض یگ ی م ایمیک به ویچ همه و یریم االن نیهم+  

 

��اونوقت؟ چرا-  



 

.خوامیم من چون+  

بمونه؟ دلت رو داغش  و شه گور و گم نشون و نام یب خواهرت یخواینم که تو  

 

. تو یپست چقدر-  

 

.پاشوند شویزندگ شرف  یب هی که عاشق هی. پست گفت شه ینم خب.اومممممممم.....عه+  

ست؟ین بهتر نیا  

 

.گمی نم ایمیک به یزیچ من -  

 

.خودته با میتصم باشه+  

 

  میبر گفتم و زدم  صدا رویام

  زد زنگ کاوه که  خونه سمت میکرد حرکت هم با

 

بله؟+  

 

. خودتو....خو.....برسون کامران......کامرا......کا-  

 

شده یزی چ بود معلوم و زدیم  نفس نفس  

  دمیپرس نگران

 

شده؟یچ+  

 

.امام مارستانیب  ایب-  

 

.اومدم اومدم+  

 

  مارستانی ب  سمت کنه حرکت گفتم ریام به



  میبود شده نگران یلیخ جفتمون

شده؟ یچ یعنی  

 

بود؟  بد یلیخ حالش کامران+  

 

.آره-  

 

.خب نه بگو شده میدلدار یبرا یریبم یا+  

 

بود؟ خوب بگم بود بد یوقت خب-  

 

شده؟یچ بنظرت+  

 

  ستین یخوب زیچ شدهیچ هر یول دونمینم -

 

ی بدبخت پشت یبدبخت هوووف+  

 

داداش نباش نگران-  

 

زدیم حرف دهیبر  دهیبر نداشت نفس شدیم وصل و قطع صداش گمیم دارم+  

 

. بابااااااااااااااااااا یا-  

 

؟یبریم عروس  یدار مگه ریام گهید بده گاز+  

 

.یش عروسم  خدامه از منکه واال دونمینم -  

 

چندش شو ساکت عههههههههههه+  

 

.باشه باشه-  



 

   رشیپذ سمت  دمیدو تونستمیم که یسرعت نیتر تند با مارستانیب میدیرس قهیدق چند  از بعد که مینزد یحرف گهید

 

خبره؟ چه  نیباش آروم آقا+  

 

کجاست؟ یداور کاوه یآقا اتاق خانوم-  

 

؟یک+  

 

.یداور کاوه-  

 

.میندار+  

 

.وا-  

 

. اسم نیهمچ به یضیمر میندار خب+  

 

نجا؟ی ا اوردنشین یعنی-  

 

   اوردنین آقا نه+

 

هست؟ نجایا به یکترینزد مارستانی ب-  

 

. باالتر متر ۵۰۰ هی آره+  

 

  دمیند رویام یول انداختم پشتم به نگاه هی

 و بود داده هیتک  درخت  ی تنه به که شدم کاوه متوجه می بر و ادیب تا کنم صدا رویام خواستم تا و رونیب رفتم ینگران با

بود   دستش تو کیک هی  

خوندن  کردن شروع خنده با که سمتش رفتم  

"ږݤ اݥݕ ٺولدٺ"    



  کردم نگاه خندونشون یها چهره به یناباور با  و دهنم جلو گرفتم دستامو کف

   بود تولدم امروز نهههههههههههههههه یوا

  بود نی هم  ایدن زیسورپرا نیبهتر یوا

  کردم تشکر خنده با و جلو رفتم

  گفتم و کاوه یبازو به زدم دونه هی

 

مدلشه؟  چه نیا ز؟یسورپرا بعد سکته اول+  

 

�😁�گهی د مینیا ما-  

 

  کردم فوت کوی ک رو یشمعا

 

  مارستان؟یب تو واقعا آخه+

ن؟ینکرد دایپ بهتر یجا ییخدا  

 

  بود خوب یلیخ اولش جانیه-

 

   گفتم  کردمو نگاه ریام به

 

نه؟  مگه یبود  تفاوت یب اونقدر زد زنگ بهم کاوه یوقت یدونستیم چون تو+  

 

.......... خب آره...... اوومممم.......عه-  

 

  دمیشن  ییصدا هی  هوی که میبر میخواست

 

! ؟یذاریم جا منو قهرم باهات+  

 

  کردیم نگاهم اخم  با که شدم آرزو متوجه  که صدا سمت برگشتم  تعجب با

  دمشیکش آغوش تو محکم و سمتش رفتم یخوشحال با

 



.یدونستیم  هم تو وروجک نمی بب  بگو-  

 

��اوهوم+  

 

. قهرما باهات من-  

 

.حتما بزن اونو عه عموکاوه ریتقص همش خدا به چال؟+  

 

گفت  خنده با کاوه  

 

��.بده پس موی بستن اصال  ها  هیفروش آدم عجب+   

 

گفتم  هوی  

 

.خانوم آرزو قهرم باهات ریخ نه+  

 

خب؟ چال-  

 

��!کو؟ کادوم پس+  

 

��ناهاشیا-  

 

  آورد کیش یلیخ ی بسته هی درخت پشت از هوی

کردم  بازش چهچه و به به با  

  بود جعبه تو که شدم یخوشگل کمربند متوجه و کردم بازش

 

بابا؟  اومد خوشت+  

 

.ادیز یلیخ اوهوم-  



 

.اونه تو ممی نقاش خوبه+  

 

  بود کمربند ریز که شدم یا ینقاش متوجه که دمید رشویز

.ایمیک آرزو، کامران، بود شده نوشته باالش که  بود زن و مرد هی با دست تو دست دختر هی عکس  

   بستم چشمامو یخوشحال با

 

.........شماها نیکرد کاریچ آخ+  

 

��بود من دهیا نوشتن اون:ریام  

 

   بودن شده ریسراز اشکام

 

   دادم ادامه  بغض با زهینر اشکام تا آسمون به دوختم چشمامو..........دمتون+

   قرآن به نیا معرکه.گرم.....دمتون

 

   دنی کش آغوش تو منو و جلو اومدن

   کردم بغلشون و سمتشون رفتم یخوشحال با

   گفت و زد یچشمک  کاوه به ریام هوی

 

مش؟ ی اریب+  

 

.وقتشه کنم فکر-  

 

ن؟یار یب ویک:من  

 

. مامانبزرگو:آرزو  

 

  ادیب قراره ایمیک کردم فکر اولش

   گفتم بعدش یول



 

.ادیب  نیبگ  کجاست؟ ن؟یگ ی م ویب یب آهان+  

 

   گفت پشت از  ییصدا هی هوی و دنیخند زیر همشون

 

. مادر زیعز مبارک تولدت+  

 

   درآوردم بال یخوشحال از مامان دنید با برگشتم

بودم دلتنگش یلیخ یول نبودم خوب باهاش ادیز درسته  

  گفت که بغلش تو رفتم محکم

 

بهم؟ یبگ  یومدینم و دارم یخوشگل نیا به نوه+  

 

. مامااااااان-  

 

.گمی م دروغ مگه خب هیچ+  

 

ن؟ یایب که داد اجازه چطور بابا-  

 

   امیب نذاشت راستش+

 

ن؟ یینجایا چطور االن پس-  

 

. رونیب انداختتم+  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟یییییییچ-  

 

.بود  تنگت یلیخ دلم نمتی بب و امیب دادینم اجازه خب آره+  

 

. تو یکرد کاریچ مامان آخ-  



 

. ستین تر مهم تو از الیو اون وقت چیه+  

 

   نمیبب  ایب من برم  قربونت-

 

   زدم سرش یرو یا بوسه و کردم بغلش

   دارن برنامه و خونه میبر  گفت کاوه که

خونه  سمت میکرد حرکت و گفتم یا باشه  

   شدم شهال و ایم یک متوجه دنمونیرس با

  داشت شیآرا یلیخ یول بود شده بایز یلیخ

   دادیم حرصم شتریب نیا و بود روش رهیخ سامم پسره اون

  خونه تو میرفت هم با و گفتن کیتبر  تولدمو

  ارهیب شربت تا  رفت ایمیک که میبود نشسته هم کنار  نهار از بعد و میخورد نهار

   دیکش ینیه  و دیترس اولش من دنید با.ششیپ آشپزخونه تو رفتم و شدم پا

   بود؟ کمتر سام اون از میچ من مگه بابا بکنم دل ازش تونستمی نم و بودم  نگاهش محو

 

.کن پاکش زود  یزد رنگ پر رژ انقدر چرا+  

 

ن؟یشی م یرتیغ شما گهینم یزیچ شوهرم وا داره یربط چه شما به-  

 

........... کی  یکنی م پاکش شمارمیم سه تا+  

 

شه؟یم یچ نکنم اگه-  

 

....... و جلوتر رفتم.بدم نشونت یعمل بزار+  

 

   برداشت عقب به قدم هی که شدم کشینزد و تر جلو رفتم

  دمشیبوس و کنم تحمل نتونستم

   کنم تحمل متعجبشو یچشما  نشم مجبور تا بستم چشامو

کنم  ریتعب  یچطور  نویا دونستمینم و گفتی نم یزیچ  



   نه ای  باشم خوشحال سکوتش از دیبا

   ارهیب خاطر به گذشتشو که شدمیم باعث نکارایا با دیشا

   گفت هوی و بهم بود زده زل یناباور با

 

؟ یکرد کاریچ......تو......ت.....ت+  

 

  کردم پاک صاحابو یب رژ اون خب.اووومم-

��یشد تر خوشگل ینطوریا نیبب  خودتو نهیآ تو  

 

.یبوسیم رو نامحرمته که یکس یحق چه با تو+  

 

�😁�ینزد پسم هم تو خب-  

 

  دهیکش خجالت بود معلوم بودو شده قرمز هاش گونه

  شدم کردنش  نگاه مشغول دوباره منم و نییپا انداخت سرشو

تونستمی نم جوره چیه بشم الشیخ یب تونستمی نم  

   گفت و نییپا گذاشت  وانویل هوی

 

  رونیب  برو عیسر+

 

��خوامینم -  

 

.کامران آقا نیکن  تیرعا ادبو لطفا.زنمایم غیج+  

 

. شهی م بد برات نهی بب یک ی کنمایم تکرار یه کارمو منم یبزن غیج-  

��️♂��کرد  شیکار شهینم بودم ننم ادبه یب بچه یبچگ  از من بعدم  

 

  گفت  و باالبرد صداشو ولوم کمی

 

. زووووود روووووونیب  برو+  



 

.خوادایم دلت هم تو-  

 

؟یچ+  

 

�😁�کنم بوست نکهیا-  

 

دنیخند چشماش کردم حس یول چرا دونمینم  

  صورتم تو کرد یخال کلشو حرکت هی تو و برداشت رو آلبالو آب جام

   کنم ولش تونستمینم یول کردم نگاهش یناباور با

   ستادمیا همونجا نهیس به دست

 

  گهید رونیب  برو+

 

م ....ر ....ی .....م....ن-  

 

. کنمی م تکرار کارمو منم+  

 

کار؟ کدوم-  

 

  کلمیه رو کرد یخال شربتو پارچ کل و بدم ادامه نزاشت

  دیپرس که کردم  نگاه بهش یناباور با

 

رون؟ یب یریم ای ادامش یبرا میبر+  

 

  خورمینم تکون نجایا از من-

 

.یکرد سیخ فرشو کل کشتتی م یب یب+  

 

.وا-  



 

.یخوریم کتک عصا  با یدار یوقت  نمتیب یم حتما که نداره وا+  

 

 من متوجه چون میکرد برخورد هم با که بستم راهشو و جلوش گذاشت دستمو و شدم مانعش که رونیب بره خواست

  بود نشده

️♂�🨁😂�بود شده یشربت خودشم حاال  

   شد آشپزخونه وارد مامان که بهش بودم زده زل یدلتنگ   با من و کردیم نگاهم حرص با

 

............. کجا شما+  

 

  گفت ما دنید با

 

خودتون؟ با  نیکرد کاریچ عالم خاک یوا+  

 

.رومون ختیر شربت هم به میخورد یچیه-  

 

برخورد؟ هی با شد یشربت موهاتم خدا بر  پناه+  

 

. ماماااااان-  

 

   ن؟یشد ی نطوریا چرا نپرسم خب هیچ+

   ریبگ  دوش هی میبر ایب دخترم میبر  ایب ایم یک

 

؟یریگیم  مردمو دختر یکنی م ول پسرتو ؟یآورد یستیبهز  از منو مامان-  

 

   رفتن هم با و دیخند

بزنه حرف یچطور  دیبا دونستیم  و ستین ادشی رو گذشته یاتفاقا منو ایمیک که بودم گفته بهش قبل از خداروشکر  

   زد صدام  و دید منو یول برم یب یب چشم از دور یواشک ی خواستم منم و باال رفتن اونا

 

کامران؟+  



 

؟یب یب بله-  

 

. حمووووووومممممم تو برو زووووووود+  

 

   رفتم یب یب باشه باشه-

 

 

  دمید  که زدم صدا  مامانو و رفتم اتاق تو اومد ینم فعال بود رونیب اون چون بود شهال اتاق که اتاق نیاول تو رفتم

  کنم تحمل هم رو شهال که نباشم مجبور تا ادین یکس  فعال و عم شهال اتاق تو گفتم بهشون نشسته ونیزیتلو یجلو

تو اومد و کرد باز حمومو در که شدم ایمیک متوجه که کردم باز کمربندمو و آوردم در رهنمویپ و توحموم رفتم  

   بست چشماشو و دیکش یبلند نیه من دنید با

  گفت که دادم سر یبلند ی خنده

 

داره؟ خنده کوفت+  

 

نجا؟ یا یاومد چرا-  

 

.نجایا آوردتم یجنابعال مادر+  

 

  بود خودم مامان که الحق زدم یلبخند

   گفت و گفت یزیچ لب ری ز و انداخت بهم یچپ نگاه ایم یک

 

.رو پر بچه ببند شتوین+  

 

.نه یگ یم یدار نظر بهم گمیم من-  

 

.یزد توهم و هیالک  همش چون+  

 

�😂�۰رونیب یرینم حموم از االن چرا پس-  



 

 و دستش مچ رو گذاشتم  دستمو که رونیب بره خواست و  گفت لب ریز یکوتاه سرت تو خاک و دیکش یبلند نیه دوباره

............... گفتم  

 

   گفتم

 

؟ یبر یخوایم+  

 

  گفت خجالت با و شد سرخ رنگش

 

ن؟یبردار دستتونو و نیبپوش  لباستونو هم شما شهیم بله-  

 

   مبل رو همونجا نیبش برو رونیب ینر اتاق از تو  یول بپوشم لباسمو من شهیم+

 

!خوبه؟ حالتون-  

 

.نه+  

 

اومده؟ شی پ یمشکل-  

 

نه؟  ای اتاق تو یمونیم.نه+  

 

.نه ای داره کارم سام نمیبب دیبا دونمینم -  

 

.نیبش  برو بابا هیک سام+  

 

. کامران  آقا نی بزن حرف درست راجبش لطفا-  

 

ا؟ یمی ک+  

 



بله؟-  

 

.جانم بگو+  

 

اونوقت؟ جانم بگم چرا وا-  

 

.یبگ  که خوامیم من چون+  

 

.کامران آقا کنار نیبر لطفا-  

 

   کردم قفل درو و برداشتم وارید یباال از دویکل

   گفت و گرفت چشمشو یجلو دستاش دوتا با که سمتم برگشت  تعجب با

 

.نیبپوش لباستونو لطفا نییییییه+  

 

.بعد جانم بگو هم تو کنمیم صدات من اول-  

 

  نیکن باز درو ریخ نه+

 

. کنمینم  باز درو منم-  

 

.ها رهیم آبروتون  هوار و داد با گرنه و.درو نیا نیکن  باز گفتم+  

 

  خودت یآبرو شتریب ست؟ین زشت کمی حمومه تو من مثل یجنتلمن یآقا شیپ تو مثل یناز  و خوشگل خانوم هی نکهیا-

.ها رهیم  

 

؟ یکنیم دمیتهد یدار+  

 

. یبر تا کنمیم  باز درو منم جانم بگو ریخ ن-  

 



   بده شفات خدا میکن دعا و میببند لیدخ دیبا فقط گذشته دارو و  قرص و دکتر از کار یدونیم+

 

.نییییییییآم-  

   ��خودمون سرکار میریم حاال

ا؟یم یک  

 

��جانم+  

 

  یبگ  یمهربون با دیبا نشد گهید نه-

ا؟یم یک  

 

��جانم+  

 

.بگو جانم هی بهم لبخند با قشنگ گهید نکن لج-  

 

؟ یچ که  دوساعته یکرد خودت  عنتر منو جانم هی یبرا+  

 

  هست که نهی هم-

ا؟یم یک  

 

.جانم+  

 

. گفتنت کامران آقا و گفتن بله  به.ارزه یم نم یهم خب یول بود هیکنا  با نمیا-  

 

نخورده؟  ییجا به سرت یبود بچه  احتماال شما+  

 

��سالمم سالم بابا نه-  

 

! مشخصه کامال+  



 

؟یندازیم کهی ت-  

 

.نه+  

 

ا؟ یمی ک ومدهین ادتی یزیچ-  

 

!اد؟یب ادمی دیبا یچ نه+  

 

نخورد؟  ذهنت تو یا  جرقه چیه یعنی-  

 

!!نه+  

 

  کارخونه یمای تنظ به یبرگشت کال ای ان گرفته نم تو مغز یتایکبر ای!!!!!!!  هوووووف -

 

  بشه گرم کمی تا کردم باز رو دوش و حموم تو رفتم خودمم و بهش دادم دویکل

  گفت و کرد صدام  مامان لحظه همون که رونیب بره خواست اونم

 

؟ینشد تموم  تو اون یکنی م کاریچ کامران+  

 

   نتشی نب مامان تا حموم تو اومد دوباره و بست درو ایمیک لحظه همون

   گفتم و کردم مهار رو کنم جمعش تونستمی نم و بودو شده شل که شمین

 

ا؟ یمی ک+  

 

  رونیب برم زودتر خوامیم من  بده مامانتو جواب کوفت یا-

 

.هیاله دستورات از یک ی باشم تو شی پ من خوادیم خداهم اصال یدی د.رهیم خودش گهید االنا اون+  

�😂😎�نکنم نگاه دمیم قول  خدا به بده انجام کارتو   ایب هم تو ادیم بدت و شربته اون چسبناکه یلیخ اگه گمایم  

 



 پس خورد زارت یدوم که نخورد بگم تا برگشتم و دادم   یخال جا که سمتم کرد پرت و برداشت  نوییپا ییدمپا

️♂�🨂😑�کلم  

   گفت  بشنوه و باشه رونیب  مامان مبادا که زدیم حرف گلو تو  و واشی که یهمونطور ایم یک

 

........ دمیند شما از تر ایح یب میزندگ  تو+  

 

....حاال یدید کجاشو-  

 

   گفت و نشست ابروهاش نیب یزیر اخم

 

داره؟ خبر دیکن یم صحبت باهام  نطوریا نکهیا از خانوم شهال+  

 

.آره-  

 

  رونیب  رمیم من هوووف+

 

شهی نم  درست نخور حرص.گمای م-  

 

   رونیب رفت گونه قهر و دیکوب  پاهاشو و شد پا

 متوجه که رونیب برم خواستم و دمیچیپ کمرم دور رو حوله و شستم خودمو عیسر شدینم برداشته  لبم یرو از لبخند

   شدم ایمیک یصدا

 

 و فیکث رو جا همه گفت یب یب و نجایا اومدن کامران آقا چون نجایا امیب گفت یب یب نداشتم یکار باهاتون که گفتم+

م ینکن یشربت  

 

؟یچسبیم کامران به یحق چه به-  

 

  چسبم؟یم کامران به من+

.برو روانشناس  هی برداشته تاب مخت  

 

  کجا؟ نمی بب ستایوا-



  ریبگ  فاصله  شوهرم و من از گمیم دارم

.میبرس دخترمون  خودمونو به یخوش و یخوب با که ریبگ  فاصله  اونقدر  

 

.دارم کاریچ شوهرت با من آخه یگ یم یدار یچ+  

 

.یدار نظر بهش دونمیم کردم تمومش وقته یلیخ  من یکرد شروع تو که یراه-  

 

��باشه تونیچشم نور کامراااان  آقا  به حواستون کمی  بگم بهتون دیبا+  

ن؟ یرسینم  بهشون مگه  

 

. ه یراض ازم که خودشه مهم بابا چه تو به-  

 

!  خودش؟.هه+  

. خانوووومممممممممممممممممم شهال بوسهیم رو هیبق که هیراض چطور  

 

  کردمی م گوش اش یدراز زبون به داشتم لبخند با

   کردمیم نگاهش خوشحال گفته شهال به کارمو که شدمی م ناراحت دیبا نکهیا برخالف

 

. رونیب شوهرم منو اتاق از گمشو-  

 

 نهیهم برا اوممم و بزنه حرف باهاتون نداره دوست ی کس نیبدبخت و یا عقده بس دیبزن حرف ینطوری ا ستین دیبع +

.نیندار تی ترب و شعور که  

 

   گفتم حموم  در پشت از و بردم باال صدامو

 

. رونیب نیبر+  

 

. یا عقده خانوم شوهرشون ش یپ بمونن نیبزار ادیب چرا خانوم شهال یول رمیم دارم که من-  

 

. یدهات بفهم دهنتو حرف یهو+  



 

ست ین کردنش مسخره یبرا مالک فرد هر اصالت و تیشخص دونهینم که هیکس یدهات-  

 

   رفت رونیب اتاق از پوزخند هی با بعدم

  سمتم اومد خشم با شهال

 

؟ یدیروبوس دختره اون تو+  

 

.زنت بگو نه دختره اون آره-  

 

.هه+  

 

   ؟یکن یم ولز و جلز  یدار چرا تو-

.یکنیم یباز نقش دوروز یک ی فقط! ادته؟ی شد فسق مسخره داد قرار اون امروز  

 

.............. ستمین  که مجبور+  

............... بگم زنت به راستشو خوامیم  

  انداختم بازوش به یچنگ 

 

؟یکنیم یغلط چه+  

 

. گمی م ایمی ک به زویچ همه رمیم-  

 

؟ یهست وانمیک با من بر عالوه بفهمه نشه هوشیب وقت هی یب یب فقط.بکن یبکن یخوایم یغلط هر رونیب گمشو+  

 

.نداره نویا دنیشن انتظار بود معلوم و بود گرفته حرصش  

 

؟یکنیم دمیتهد یدار االن-  

 

.نطورهیهم قاااایدق دختر یباهوش تو چقدر آخ+  



 

.رونیب اتاقم از گمشو کامران-  

 

   بپوشم لباسمو خوامیم رونیب  گمشو.کنمایم نابود دوتامونو شهال نکن میعصب. نشدا آ آ آ+

 

شدم دنیپوش لباس مشغول منم و رونیب رفت حرص با  

  میباش خوش تولدم یبرا ها بچه با تا میداشت برنامه شب و بود غروب یکاینزد

   شدم  دنید لمیف مشغول و نشستم ونیزیتلو یرو روبه و رونیب میرفت

 یب یب و رونیب بود رفته هم ارتش،شهالیب تا نازگل دنبال بود رفته رمیام و رهیبگ  یخوراک کمی تا رونیب بود رفته کاوه

  بخوابن تا باال بودن رفته  هم آرزو و

  نکردم داشیپ که بودم  ایمیک دنبال چشم با

شم یپ اومد سام هوی  

 

.کنترلو من بده+  

 

.دمینم -  

 

.شهیم شروع لممیف االن کامران من بده+  

 

.نمی بب نویا خوامیم من نیبب  نت تو برو-  

 

.نمی بب من  بده گفتم+  

 

. دمینم که گفتم منم-  

 

  لمویف اون مینی بب اتاق تو ایم یک با رمیم االن باشه+

 

سمتش رفتم تیعصبان با و شدم پا  

   گفتم شدم دیکل بهم یدندونا ریز

 



! ؟ی کرد یغلط چه+  

 

.یدید ک همون-  

 

. نمیبب  نجای هم بتمرگ+  

 

نه؟ مگه یایم کوتاه  یدار یبگ  یخوایم یعنی-  

 

.سام+  

 

ها؟-  

 

نشد؟؟ خسته فکت+  

.ادین صدات نیبب  ویکوفت لمیف اون بتمرگ  

 

   شد دنید لمیف مشغول  و نگفت یزیچ

ارم یب ادشی ویزیچ بتونم  دیشا تا  ایمیک  شیپ رفتم منم  

ومدین ییصدا  که زدم در  و اتاقش یجلو رفتم  

   نداد یجواب ی ول زدم در دوباره

   دهیخواب و دهیکش دراز تخت  رو دمید که  کردم باز آروم درو

   ازش  بردارم چشم تونستمینم  که بود دهیخواب ناز اونقدر

  دمیکش خوشگلش و نمناک یموها یرو یدست و زدم شی شونیپ رو یا  بوسه و شدم دال و سمتش رفتم

  بود کرده  پر اتاقو کل موهاش خوب یبو

  دمیکش  بو موهاشو قیعم و شدم دال

بود  خوشبو یلیخ  

  نشه متوجهم که کردم گرد عقب کردمو صاف خودمو دهیترس که زد یغلط و خورد یتکون هوی

  بود خواب هنوز و بود نشده داریب یول

  نشستم تخت ی گوشه و زدم یلبخند

بودم؟ کرده کاریچ من  

.خودم با  



. اون با  

.مونیزندگ با  

.ندمونیآ با  

. ایمی ک مهربون قلب با  

  دستام تو گرفتم دستشو و فرستادم خودم به یلعنت

   سراغم اومد درونم یصدا هوی

 

( احمق یمتجاوز هی تو)  

 

  فیتعر براش  و ایمیک یجلو نمیبش که شدینم روم اصال و امیب  کنار خودم با تونستمینم بودم کرده قضاوت زود یلیخ من

  کردم باهاش ییکارها چه که کنم

   شدم شونش یرو زخم رد متوجه هوی  که رونیب برم خواستم و شدم پا

   بستم درد با چشمامو و انداختم بهش ینگاه

   نبود زخم رد

  بود  مونده بدنش یرو شد  فلک که روز اون تو حق نا به که بود یامون یب و رحم  یب یشالقا رد

   بود ختهیر بهم یلیخ اعصابم

  منه ریتقص همش

(توعه ریتقص همش یعوض توعه ریتقص همش)  

   دمیکش یقیعم نفس و کردم هام  هیر وارد موهاشو خوب یبو آخر بار یبرا

............... بخوابه راحت  تا رونیب اومدم اتاق از و  

   بود رفته سر حوصلم

  کنم تیاذ رو کاوه کمی خواستم و برداشتم  ویگوش

  دادم امیپ بهش تلگرام تو ایلع اسم به کیف اکانت هی با

.نه ای خوادیم دختر دوست دنبال نمیبب خواستمیم  

نهیآنال دمید که کردم نگاه  

 

.سالم+  

 

.سالم-  

 

  شدم مزاحمتون دیببخش +



 

د ییبفرما دیمراحم-  

 

  گپ یدخترا از هستم ایلع من+

 

!گپ؟-  

 

.مختلطه گپ همون+  

 

بودم؟ نشده آشنا باهاتون چطور آهان-  

 

.نبودم چت اهل ادیز+  

 

امرتون؟ باشه-  

 

م؟یبش  دوست باهم شهیم+  

 

.ریخ-  

 

.کاوه آقا اومده  خوشم ازتون من چرا؟+  

 

  دارم زن من متاسفم یول دیببخش -

 

فرستادم پوکر براش حرفش نیا با  

 

؟�😐�واقعا+  

 

.بله-  

 

کاوه +  



 

! بله؟-  

 

؟ ینیبب  عکسمو یندار دوست+  

 

ر یخ-  

 

   گرفتم خودم از  یسلف هی و نکردم یتوجه

  نوشتم رشیز و فرستادم عکسو

 

��یعوض یکن یم آشنا باهام داداشو زن خونه یشیم گم زود الیخ یب دویخر+  

 

! ؟یبود  تو دهنتتتتتتتتتت کامرااااان-  

 

�😂�بدبخت  بزنم رل باهات خواستم+  

بختت به یزد لگد خودت  

 

ها؟  رمی بگ دکترم نوبت هی برات سایوا-  

 

   بکش زحمتشو زحمت یب داداش اره+

 

ه یچ داداش خانومم اوا-  

 

️♂�🨂�مونیم  گمشووووو+  

 

��خانوم ایلع باهات زنمیم رل هیاوک یبزن شتویر فقط اومد خوشم عکست  از آقا-  

 

دارم؟  زن ینگفت مگه َهَول+  

 



داشت  یبستگ  تو عکس به یچ همه بود عکس  قبل یبرا اون-  

 

. کنمی م بالکت+  

 

��یش  آبرو یب کنمیم  پخش عکستو-  

 

�😉�بکن یدار وجودشو+  

 

�😂�شمیم خفه ندارم وجودشو چون-  

 

. رفته سر حوصلم خونه ایب گمشو گلم نیآفر+  

 

  ��باشه-

ام یم گهید نیم مین  

 

  رونیب رفت خونه از عجله با سام هوی که کاناپه رو دم یکش دراز و کردم خاموش نتو

   بستم چشمامو و گفتم بهش لب ریز یا بده خداشفا

  زدیم غر و دیکوبیم بهم ظرفارو حرص با داشت که اومد یم ایمیک یصدا هوی

.................. دمید که آشپزخونه تو رفتم  

   زنهیم هم رو یمواد همزن  با داره یکالفگ  با دمید که

 

؟یکنیم  کاریچ+  

 

چه؟  شما به-  

 

شده؟؟؟ چت+  

 

. رونیب نیبر لطفا یچیه-  

 



!؟یقهر ینطوریا یالک +  

 

   زنتون شیپ نیبر لطفا کنم قهر باهاتون که کارتونمیچ ها؟مگه آخه کنم قهر باهاتون دیبا چرا من-

 

.باشه+  

 

《ایم یک》  

 

   بود گرفته حرصم یلیخ

 گوش َهووم یحرفا به و شستمیم دیبا سر بر خاک منه و زدیم حرف کامران با شی زندگ از کرشمه و ناز با شهال

  کردمیم

کنم  هضم حرفاشو از  جمله هی یحت تونستمینم اصال  

  نمی بب شهال با اونو بودم مجبور یول داشتم دوست کامرانو من

  نه

  بشکنم غرورمو دینبا من بار نیا گهید نه

  باشم بوده  داداشش با من کنهی نم فکر وقت  چیه باشه داشته دوستم  اون اگه

  من نه کنه انتخاب رو ندهیآ دیبا که اونه نباریا

.آدمم منم بابا  

! ؟یچ که خب یول.شهیم میحسود نمیب ی م شهال با اونو  یوقت اصال آره  

هست؟ مهمم حس نیا مگه  

   شد خراب مواد  کل و ختمیر برنج آرد یپز ینیریش آرد یبجا که زمیبر آرد رفتم و زدمیم هم کویک مواد داشتم

  اومد کامران که کردمیم نگاه میکار گند به داشتم حرص با

   زدم پس اونو که بودم من نباریا و کردم یمحل یب بهش

  رونیب رفت و گذشت  کنارم از راحت یلیخ اونم یول

شهال  شیپ رفت و باشه گفت راحت که بود گرفته حرصم  شتریب االن بودم یحرص  

   ارمیب در  اونم حرص داشتم دوست

  مردمیم یحسود از داشتم من بابا

دارم  دوستش چقدر که بودم گفته کامران به بار هزار تاحاال بودم نگفته رو حافظه دادن دست از  دروغ نیا اگه  

   کردم عوض لباسامو شب یبرا و اتاق تو رفتم

  رفتم یروسر بدون و لبام رو دمیکش رنگمو یصورت رژ و دمیپوش  نمویج شلوار و  دمیپوش یمشک  کوتاه شرتیت هی

ن ییپا  



  نبود خونه تو یچک یه

  نشستم کامران یرو روبه مبل یرو و رفتم

گفت  و شد ابروهاش مهمون یظیغل اخم  من دنید با  

 

طرزشه؟  چه نیا+  

 

!قا؟یدق  یچ  طرز چه.......اوم.....عه-  

 

پس کن دور بپوش  شلوارک تاپ لباسه؟ نایا+  

 

چه؟  شما به هست که نهی هم-  

 

هستن؟ هم نای ا و کاوه و ریام یدونینم  مگه+  

 

هست؟  یمشکل مگه باشن خب-  

 

.لباستو اون کن عوض برو پاشو+  

 

.دهیم اجازه که  سامه مهم آخه چه تو به-  

 

. گرفتیم  خودشو خواهر یجلو که شدیم شیحال نایا  اگه رتیغ یب اون آره؟  سامه؟ مهم که پس.....آها+  

 

  کن صحبت درست راجبش-

 

واست؟  مهمه یلیخ+  

 

ادیز یلیخ آره-  

 

   شدم متوجه رو رفتیم یکبود به رو که کردنش عوض رنگ و شدنش یعصب رسما

  کردی م نگاه بهم رتیغ با



 

. ایمی ک+  

 

ها؟-  

 

. کن عوضشون.....صاحابارو  یب......اون.... برو.....پاشو  گمی م بهت آخر بار یبرا+  

 

م .....وا....خ....ی .....م....ن-  

 

......... پس باشه+  

 

   موند نصفه اومدم من گفتیم یخوشحال با که کاوه ی صدا با حرفش

   زد  داد بلند کامران هوی

 

. کاوه این سمت نیا+  

 

شده؟یچ داداش  چرا-  

 

. این+  

 

:| چرا خب-  

 

کوتاهه لباسش نوریا این. مزاحم یاومد که میباش  تنها مینشست قهیدودق خانومم با+  

 

   گفت  کاوه هوی که خجالت از شدم  آب حرفش نیا با

 

؟ ییایمیک با.  چشم  داداش باشه-  

 

.نه+  

 



!شهال؟-  

 

.آره+  

 

.فعال رونیب رمیم من داداش باشه-  

 

  اومد ینم در خونم  میزدیم کارد که شدم یعصب اونقدر باشهالست گفت یوقت

  باال رفتم حرص با و  گرفتم ازش رومو تیعصبان با

 

.شب جشن یبرا میهست  منتظرت+  

 

  نیباش  خوش شما امینم من-

 

 نویا دیبا من و شه شهال مال شهیهم یبرا کامران دیشا  که کردم فکر نیا به و نشستم همونجا و دمیکوب محکم اتاقو در

............... کنم تحمل  

  دمیخواب و دمیکش دراز تخت رو و اومدم کردم هیگر ریس دل هی نکهیا  از بعد که بودم ناراحت اونقدر

  کنم فکر یزیچ به خواستینم دلم

بکشم؟ زجر و نمی بب یسخت دیبا چقدر  

   ندارم؟ دل من مگه

ستم؟ین آدم من مگه  

  کنه انتخاب داره دوست ویک هر کامران

  ستین مهم گهید

   اون شیپ بره داره دوست رو شهال اگه

   شمینم  مانعش

  یک ی داشتن دوست سخته چقدر دونمیم کشمیم عشقو درد دارم خودم چون

  کنمینم  تشیاذ پس

  باشه ناراحت زارمینم

  سامم با مثال االنم  و بودم داداشش با کردیم فکر که یمن نه داره خودشدوستش که باشه یکس شیپ

   دروغه م یشوهر و زن سام منو که هیقض نیا دونمیم  و دونمیم  قتویحق من

  راسته کنهیم فکر کامران یول



  ادیب بدش ازم دیبا معلومه

  بخواد منو دینبا  معلومه

!اَه  

! بهت لعنت  

   شهیم بدن یسلوال کل ینابود باعث که یقلب به لعنت

   دمیخواب و بستم آروم چشمامو

 

                                 **** 

 

《کامران》  

 

   بود ختهیر بهم یلیخ اعصابم

   کنم کاری چ دیبا دونستمینم

  دادینم بهم یخواه  عذر ی اجازه غرورم  یول نه نخواما خودم  که نه.ستمین دنیکش ناز اهل من

   ایمیک امروز ی لباسا اون  خاطر به مخصوصا

  کردی م میروان  جنون حد تا و کردیم میعصب بپوشه شرتیت  و بگرده یاونطور  سام یجلو اون نکهیا فکر یحت

  باشه نیهم هم  تیواقع تو نکهیا  به برسه چه

اومد  کاوه که بودم نشسته  

 

؟یچطور کامران+  

 

.بد-  

 

!شده؟یچ باز+  

 

  نیکن کنسل هم شب برنامه برام اریب آرامبخش هی برو-

 

تو؟ چته بابا یگ یم یچ+  

 

رو  هیقض خودت کن جور و جمع کاوه گفتم که همون-  



 

گفته؟ یزیچ شهال افتاده یاتفاق+  

 

. داداش نه-  

 

!؟یچ پس+  

 

. ایمی ک-  

 

   خدارو بنده یکرد  کارشیچ دوباره+

 

:/کرد قهر هوی که نکردم شیکار-  

 

؟یالک  ینطوری هم+  

 

=||||||||واال آره-  

 

   �😂�یلیدل چیه بدون اونم بره  و گوشت تو بزنه بود ممکن یحت.هیعی طب دختره چون خب+

 

ه؟یشوخ وقت االن بابا  گمشو-  

 

   کامران گمیم یجد خدا به+

 

ها  لیفس موزه میبد میکن  کادوت  دیبا یبمون گهید دوسال بکن یفکر هی خودت حال به برو تو-  

 

دمیکش خط ویعاشق عشقو دور  من ارزه ینم دردسرش به آقا+  

 

خودته؟ دست مگه-  

 

! ه؟یک  دست پس+  



 

.المصبت دل اون-  

 

. یگ یم راست اوه اوه+  

 

بدم؟  یآشت باهات  رو ایمیک یخوایم داداش-  

 

دکتر؟ یچطور+  

 

ی کنی م یخواه معذرت-  

 

. عمراااااااااااا+  

 

خب؟ چرا-  

 

................... نبودم من مقصر+  

 

 

؟ یش مسخره غرور نیا میتسل یخوایم  یک تا کاوه-  

 

.شو من الیخیب یندار یراه اگه کاوه+  

 

  هست یراه هی حتما کنمیم فکر-

 

. باش+  

 

کامران یوا-  

 

هوم؟+  

 



م یپرسیم نازگل از-  

 

.زشته بابا نه+  

 

. مثال ها داداشمونه زن زشته کجاش-  

 

  انیب  تا میکنیم صبر باشه+

 

..............باال از رمیم من باش-  

 

��ها هیک تو زن ینگفت نمی بب ستایوا+  

 

. همش بود یشوخ بابا برو-  

 

��بدبختا یقاط یاومد هم تو دمیفهم ی نم دادمینم امیپ  بهت یالک  امروز اگه نمی بب هیک  بگو زود+  

 

.ستین یکس کن باور داداش نه-  

 

. دروغه کامال چیه که نکن باور یعنی کن باور یگ ی م تو یوقت بده نشی هم خب+  

 

. کامراااااان  عه-  

 

؟ ی زد رل.هیک  بگو گفتم+  

 

.بود کجا رلم بابا نه-  

 

کاوه؟ یبمون نگلیس آخرت تا قراره+  

 

.ستمین فکرش تو االن-  

 



نه؟ مگه  هست تیزندگ  تو یکس+  

 

.نه-  

 

!دروغ؟+  

 

.............. خب-  

 

! طرف؟ هیک! ؟یچ خب+  

 

.شی شناسینم -  

 

.خب میش یم آشنا+  

 

.شهینم -  

 

اونوقت؟ چرا+  

 

خوادینم  منو اون-  

 

؟ یزد حرف باهاش مگه+  

 

. داداش نه-  

 

؟یچ پس+  

 

.داره پسر دوست خودش-  

 

.کاوه بکش خط دورشو متاهله یعنی داره پسر دوست که یکس سرت تو خاک+  

 



.کامران شهینم -  

 

اونوقت؟ چرا+  

 

.خوامشیم-  

 

زنه؟ یم حرفو نیا داره دهیکش  خط ویعاشق و عشق دور گفتیم که یپسر همون نمی بب ستایوا+  

 

��آره-  

 

داره؟ پسر دوست که وقته چند. بگم یچ دونمینم +  

 

. روز سه-  

 

باهم؟ شدن  دوست که روزه سه تازه+  

 

.کامران-  

 

! بله؟+  

 

.کردم گم زمویچ هی یانگار ندارمش یوقت-  

 

. کاوه ممنوعه هیبق  ناموس. ممنوعه که یدونیم یول. یعاشقش بگم دیبا خب+  

 

  ستین یعوض اون ناموس اون-

. فروخته اونو باباش  

 

زدم لب یناباور با  

 

! ؟یچ......چ+  



 

   مرده اون به فروخت مواد گرم دو خاطر به دخترشو شیعوض یبابا اون آره-

............ ی اروی اون ی ول سالشه ۱۷ فقط الله کامران  

 

   گفت و دیکش ی ا کالفه پوف و نداد ادامه

 

.پدربزرگشه جا اروی+  

 

. کاوه-  

 

ها؟+  

 

. یبگ  بهش دیبا-  

 

!!!!!!!!!!!! ؟یچ+  

 

   بگو بهش آره-

 

!؟یچطور+  

 

ره؟ ینم ییجا مدرسه-  

 

ره یم چرا+  

. کن خالصش اروی اون  دست از یجور هی  کن صحبت پدرش با قبلش یول  بگو  بهش مدرسش راه تو خب-  

 

بخرمش  منم! ؟یچطور+  

 

  مبل رو  نشست زدو یدردناک پوزخند

 

.کاوه یمجبور-  



 

  زدیم دو دو چشماش مردمک و بود دهنش یجلو دستش دوتا کف

 

.راجبش کنمیم فکر باشه+  

 

م؟یمرد ما مگه نباش نگران  داداشم باشه-  

 

.کامران+  

 

جانم؟-  

 

. دتشیخر ونیلیم صدیس اروی اون  ؟یچ بخواد یلیخ اگه+  

 

. میکنیم  یک ی پوالمونو خب-  

 

. شهینم که یاونطور نه+  

 

. بزرگه خدا جاهاشو اون یکنیم کاریچ نیبب برو اول تو.نشه چرا-  

 

. داداشم باش+  

 

  زدن در هوی که میبود نشسته

   شدن  وارد نازگل و ریام که کردم باز درو بود ریام ادیز احتمال به

   شدن کاوه متوجه که حال تو رفتن من  با یاحوالپرس و سالم از بعد

 

! کاوه؟ یخوب سالم+  

 

  دیپرس ریام  هوی باال رفت و شد پا و انداخت بهش یا دانانهیناام نگاه کاوه

 

! کامران؟ بود چش نیا+  



 

.یچیه-  

 

؟ یمطمئن+  

 

.آره-  

 

بود؟ خوب حالش داغون  افهیق اون با  بابا برو+  

 

.دونمینم -  

 

؟ یا کالفه چته تو+  

 

.یچیه-  

 

.دوتاتون مرگتونه چه بگو زود کامران+  

 

. ریام ستین یچیه-  

 

.یشینم  یخوب یدروغگو+  

 

  باهام کرده  قهر شده بحثم ایم یک با من-

 

نیکن یآشت  کن یخواه عذر برو خب+  

 

شهینم -  

 

اونوقت؟ چرا+  

 

. کنم یخواه عذر ازش عمرا-  



 

کنهیم خراب توی زندگ  تیلعنت غرور اون همش+  

 

. دونمیم آره-  

 

چشه؟ کاوه  خب️♂��+  

 

. بهت گهیم خودش-  

 

ام؟  بهیغر من یگ ی م یعنی+  

 

. بهت دهیم حیتوض خودش هیمهم مسئله آخه خدا به نه-  

 

.باشه+  

 

نازگل داداش زن گمی م-  

 

بله؟+  

 

؟یآشت یبرا کردن  یخواه عذر  جز به  جلوپام یبزار راه هی یتونی م-  

 

   اتاقش در پشت بزار گل نکهیا ای داره دوست حتما کامران بخر هیهد براش خب+

 

  هی عنوان به دیبا شوهرشم دونهینم داده دست از حافظشو اون  یول عاشقشم من درسته عاشقاست مال نایا که شهینم -

.داداش زن یبد راهکار بهم دوست  

 

.شد سخت اوه+  

 

. کنم دایپ یراه نتونستم منم آره-  

 



   کامران هیخواه عذر راهت تنها+

 

.نه-  

 

.یکن  تحمل بودنتونو قهر دیبا  پس+  

 

.نه-  

 

!کنه؟ یآشت باهات یخوایم هم یکن یخواه عذر یخواینم هم+  

 

.خب آره-  

 

   خنده ریز زدن دوتاشون

  گفت ریام که انداختم بهشون ینگاه

 

.سقفاست به اعتماد یخدا داداشم+  

 

.ها ها ها-  

 

��گمی م دروغ+  

 

.دادمیم  جوابتو گرنه و نجاستیا زنت  فیح یگ یم دروغ که آره-  

 

�😅�داداش میکنیم حلش حرف با یشیم یعصب چرا حاال اوه اوه+  

 

��برام کن حلش باشه-  

 

  کرد یم نگاهمون  مشکوک نازگل

   مینشست باهم و نگفتم یزیچ

 



......... کامران یوا+  

 

شد؟ یچ زنداداش بله-  

 

��مسافرت میبر چطوره+  

 

!کجا؟-  

 

. شمال+  

  نهی هم راهت تنها امروزو هیقض ارین خودت یرو به هم تو و میگذرون یم خوش باهم  اونجا نایا ریام  یالیو میریم

.نه ای کنه یآشت باهات رهیگ ی م میتصم که اعهیمیک گهید اون  

 

. ستین یبد فکر آره-  

 

نه یهم راهت تنها بابا هیعال بد؟+  

 

.همه به گمیم شام زیم سر امشب من باشه خب-  

 

. بمونم ششیپ کمی  برم کجاست؟ ایمیک  اتاق.باش+  

 

.چپ سمت از اتاق نیدوم  باال-  

 

.یمرس باشه+  

 

.میموند ریام منو و رفت شد پا  

 

کجاست؟ آرزو+  

دوتاشون خوابن یب  یب شیپ-  

 

.بودم شده دلتنگش  یلیخ دلم زیعز+  



 

   ششیپ برو شد که داریب-

 

حتماااااا+  

 

بپرسم؟  سوال هی کامران-  

 

بپرس +  

 

؟یشینم دار بچه یدونیم  ایمی ک-  

 

.نه+  

 

بفهمه؟ ستین قرار-  

 

  ریام باهم میدار مشکال یلیخ هنوز ما+

   بهش؟ بگم دیبا چرا میباش  هم قسمت ستی ن معلوم هنوز

 

.......... اون ینکن میکار هر خب-  

 

   ریام ستین ادشی منو االن  یول آره زنمه اون+

 

  ارمیب رو کاوه برم من میزن یم  حرف بعدا الیخیب داداش باشه-

 

. باش+  

 

   گفت اومدو لحظه چند از بعد و باال رفت

 

! دخترش؟ دوست هیک الله یکن فیتعر  برام  رو الله هیقض بگم بهت گفت بهم ستین خوب اصال حالش-  

 



.ریام نه+  

 

؟یچپس-  

 

.داره دوستش+  

 

دختره؟ به نگفته هنوز-  

 

.نه+  

 

ناراحته؟  ینطوریا نیهم برا نکنه-  

 

.آره+  

 

.دختره به بگه بره خب-  

 

.شهینم +  

 

چرا؟-  

 

  گفت رونویب داد نفسشو کالفه که کردم فیتعر براش رو ماجرا کل

 

. شهیم داغون شه موفق نتونه اگه+  

 

. داغونه یلیخ االنم دونمیم-  

 

.کامران+  

 

هوم؟-  

 



   فقط بهم نیبد باباشو خونه آدرس نویا کنمیم حل امشب من+

 

؟یچطور-  

 

   زمیعز ُکلت از استفاده آخرش خونه یکشت با نشد خوش زبون با اولش مجهزما من بابا+

 

................. یول ریام-  

 

.میریم خوش دل با همه شمالم تازه بابا شهینم  یزیچ+  

 

.................. آخه یول-  

 

. میریم  باهم پاشو+  

 

م؟ینگ کاوه به-  

 

. بهتره ینطوریا فهمهیم میا یب+  

 

.باشه-  

 

.بکشه طول ممکنه و رونیب م یریم میدار گمیم نازگل به من+  

 

............... پوشمیم  لباس منم باش-  

   دمیپرس آدرسشو کاوه از و رفتم

   بفهمم جاشو تونستم دمیپرس ینطوریهم که  دادن حیتوض و  باهاش رفتن کلنجار یکل از بعد

  نییپا رفتم و کردم عوض لباسمو اتاقمو تو رفتم

  میکرد حرکت و شدم ریام نیماش سوار

   دختره ی خونه میرفت اولش

  نکرد باز درو  یکس میزد در یچ هر یول

کرد باز درو و اومد رمردیپ هی که میزد در دوباره و میشد منتظر کمی  



 

؟ یکمال یآقا سالم+  

 

؟ یدار کاریچ بله-  

 

د؟ییشما+  

 

  ندارما نایا و  مواد االن ه؟یچ کارت خودمم-

 

   میومدین مواد یبرا نه+

 

؟یچ پَ -  

 

. میشد مزاحم خانوم الله یبرا+  

 

ن؟یدار کایچ خو-  

 

هستن؟ خونه االن+  

 

؟یک-  

 

.خانوم الله+  

 

.آره-  

 

واقعا؟+  

 

.آره-  

 

د؟یپدرشون  شما+  



 

.نه-  

 

؟یچ پس+  

 

.پدرش خونه میاومد مام رفت پدرش اربابشم من-  

 

اربابش؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟یچ+  

 

! بود؟ یسخت زیچ آره-  

ن؟یکارش یچ شما نمی بب  

 

ما؟+  

 

  شمام با آره-

 

میبرادرش+  

 

. یبرادر نداشته دونمیم که اونجا  تا!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟ یییییییییچ-  

 

  خور مفت کهیمردت داره ینی بی م یستین کور که حاال+

 

  باشم آروم گفت و داشت نگه دستمو ریام

   موندم ساکت و دمیکش  یقیعم نفس

   زدن حرف کرد شروع ریام که

 

؟ ینداشت یکار که خواهرم با+  

 

  کنه  کار بفرسمش خوامیم راستش زنهیم عر فقط خونست ته بابا نه-

 



   یکرد غلط یلیخ شما+

بهت؟ فروختتش چقدر یعوض هیکمال اون  

 

.ونیلیم صدیس-  

 

. ما با ادیب بزار االن نی هم یول بهت دمیم  دوبرابرشو+  

 

.ارهیخ مگه ؟یراحت نیهم به! نشد.نوچ-  

 

! ؟یعوض شیدینخر اریخ ه ی مثل ناموس یب توعه مگه:من  

 

. فروشمشینم االنم صاحابشم دمیخر من-  

 

  گرفت جلومو ریام اما بزنمش خواستم

   دستم رو افتاد یم حتما زدمشیم اگه و بود ونیقل ین

مرده یپهلو کنار گذاشت و آورد در کاپشنش کنار از رو کلت ریام هوی  

 

.یدینفهم  گفتم بار سه گفتم دوبار گفتم بار هی زمیعز نیبب +  

  شد دهیکش ضامنش رفت دستم یدید وقت هی شمارمیم االن

  کشت مامانمو  کلت نیا با بابام من نیبب

  کردما درست خون مرداب برات نجایهم یدید وقت هی همونم پسر منم

! نه؟ ای قبوله  

............ کی  

................... دو  

 

  نییپا افتاد دستش تو از گارشیس و بود  دهیپر وضوح به مرده رنگ

   گفت  بهت با

 

بابا  نوریا ارشیب ماسماسک اون با یکنیم  کاریچ+  

 



قبوله؟ نه ای آره فقط گفتم ریخ نه-  

 

............ دو  

.................... سه  

 

   گفت و رفت عقب دهیترس که آورد  فشار مرده یپهلو  به شتریب و دیکش رو ضامن

 

.باشه باشه+  

 

.خونه تو برو خوبه-  

 

ن؟یس یپل شما+  

 

   خودت مث یک ی مام چه تو به-

 

. تر آروم ریام:من  

 

.باش:ریام  

 

. دمشینم تومن ششصد من+  

 

؟یچ پس-  

 

.اردیلیم هی+  

 

  میکن جور اردویلیم هی میتونستی نم نداشت امکان

  میکن جورش شدینم میکردیم هرکار

 

گفتم  که همون بابا خفه-  

شم؟ سگ دوباره یخواینم که تو  



 

. سیپل شیپ  رمیم+  

 

داد؟  نجات  شویک ی  اومد یک ی کردمیم قاچاق دختر یگ یم! ؟یگ یم یچ هه-  

 

  شد ساکت مرده

محمممممددددددددددد  زد داد هوی  

   بود الله ادیز  احتمال به که دختر هی یخواستنا کمک و زدنا داد  یصدا بعدش و رونیب اومد قلچماق اروی هی

  محمد پسره اون سمت رفتم من و گرفت رو رمردهیپ ریام

  شدیم گهیهمد حواله  لگدامون و ها مشت و کردن دعوا میکرد شروع

.شدم استخونام شکستن و معدم اومدن باال متوجه کامال که زد شکمم تو یمحکم لگد هوی  

   محمد پسره سمت رفتم و درآوردم بمویج کیکوچ یچاقو

  شاهرگش رو گذاشتم چاقورو

 

.تو یماهر چقدر.میتسل باشه باشه+  

 

؟ یعوض خورمیم  گولتو یکرد فکر بابا شو خفه-  

 

 آرنج با پشت از و  کمرم ی گوشه گذاشتم و کردم تا تاشومو یچاقو رفتم در دستش  از که کنه میفن ضربه خواست

   نییپا افتاد و خورد تلو تلو منگ و جیگ که زدم گاهش  جیگ تو یمحکم ی ضربه

  رولبام نشست یپوزخند و کردم نگاه بهش لبخند با

   کردم پاک دماغمو یرو خون

بدددد  یلیخ داشتم شمکمم تو ی بد درد یول  

   داد چکشو کردو صحبت مرده با ریام

   اومد یم ازش دختره  یصدا که یاتاق سمت رفتم دو با بعد

 

   ؟یهست یک تو+

 

   سمتم کرد پرت رو یوانیل

 



ستممممممممممممممممممممممین هااااا شما برده من رونیب گمشو+  

 

  کردیم هق هق دل ته از

.سوخت  حالش به دلم یلیخ واقعا  

 

  الله  کنمینم  تتیاذ خدا به نترس-

 

.رونیب  گمشو گفتم+  

 

.کمکت میاومد دوستم منو نزن داد-  

 

ن؟یهست  یک شما کنه کمکم ندارم کمی چیه نخواستم کمک من+  

 

ری ام رونهیب هم یاون کامرانم من-  

 

خب؟+  

 

کنم باز دستتو دور طناب بزار شویبق یفهمیم-  

 

........................... هوی که کردم باز دستشو دور طناب و سمتش رفتم  

 

   دادم یخال  جا و شدم جا جابه که بزنه لگد تا کرد بلند پاشو هوی که 

   زدم داد که کنه حمله بهم چوب با خواست ترس با

 

   نیبب پنجره ی  لبه از میاومد نجاتت واسه خدا به بابا+

  میکرد ناکار دوتاشونو میزد نیبب کردن  نکارویا باهات که  رو یشرف یب تا اون

 

. کنم اعتماد بهت یچجور-  

 

. یندار نیا جز یا چاره+  



 

ن یایب زودتر زدیم داد  که اومد یم ریام یصدا هوی  

 

.میبر  ایب+  

لطفا   

 

. ندارم وییجا من یول.باشه-  

 

   اونو میکنیم حلش+

 

  میشد سوار و میرفت هم ما و نیماش سمت رفت عیسر دنمونید با ریام و میرفت باهم

 

؟یآبج یخوب+  

 

کمکم؟ نیاومد چرا شما-  

 

.یفهمیم بعدا اونو+  

 

خبره؟ چه نجایا-  

 

.یچیه+  

 

ن؟یبابام طرف از نیهست یک ها شما-  

 

.نه+  

 

.خب ن یاومد یک طرف از نیبگ خب-  

 

؟ یشد عاشق تاحاال:من  

 



.نه-  

 

چرا؟+  

 

. باشه داشته دوستم که نبوده یکس چون-  

 

. داره دوستت  یپنهون یک ی دیشا خب+  

 

. ندارم شانسا نیا از من بابا نه-  

 

دارن؟  ییخصلتا چه عاشقا یدونیم+  

 

؟یچ-  

 

  ارنیب  بدست عشقشونو  تا ارنیم در یباز شق کله جلو،اونقدر رنیم دلشون با+

 

. حالشون به خوش-  

 

؟یمونیم باهاش داره دوستت یکس یبدون اگه+  

 

.نه-  

 

چراااااااااا +  

 

. هیچ سواال نیا وا-  

 

. بگو اول+  

 

   کنم تجربه عشقو خوامینم چون مونمینم  باهاش-

. خوادینم یچک یه خرنویم و کننی م انتخابش لباس مثل که یدختر  



 

  رونیب کردم فوت نفسمو و بستم چشمامو درد با

 

  نزن  حرفو نیا وقت چیه گهید+

 

قت یحق یول  تلخ آره  بود؟ تلخ شد؟یچ.هه-  

 

.یجوون یلیخ  هنوز تو+  

 

  شم عاشق خوامینم یول باشم خب-

 

.نیبب +  

  کنه یخاستگار ازت و یبش زنش خوادیم و داره دوستت وار وانهید که هست یک ی

؟یدیم یچ جواب بهش  

 

گم یم یچ دونمینم تویموقع نیا نداشتم حاال تا چون خب-  

 

️♂��باش+  

 

  میدیرس و کرد یا خنده ریام

  میبود شده معطل یلیخ اونجا و بود شده شب

 

شو  ادهیپ+  

 

ر؟یام آقا کجاست نجایا-  

 

. ما نجات قیغر خونه+  

 

ها؟-  

 



  دهیم راه آلونکش به پناهارو یب و مایتی ما که یب یب اسم به مهربون خانوم هی ی خونه+

 

شم؟  مزاحم قراره من که دوننیم آهان-  

 

.بهش مینگفت چرا پرسهی نم اصال که مهربونه اونقدر دوما یمراحم  و یستین مزاحم که اوال+  

 

��باشه-  

 

   خونه نیا تو میدینم راه نیغمگ  مهمون ما باال ریبگ  سرتو+

 

  ختیر چشماش اشک و کرد بلند سرشو

 

.کنهیم خفمون نه یبب  کاوه اشکارو اون پاک وا+  

 

!ه؟یک  کاوه-  

 

��واال  هیک دونمینم گفتم؟ ها؟من+  

 

��خوبه حالتون-  

 

  کنم پارک خوامیم  نییپا برو آره+

 

شد ملحق بهمون و اومد نیماش کردن پارک از بعد رمیام و نییپا میرفت  

  کنن شروع رو  غذا تا بودن یب ی ب منتظر و نشستن زیم دور هیبق میدید  که میشد خونه وارد باهم

   میبود دهیرس موقع خوب

  رفتیم ور ظرفش تو ساالد با چنگالش با و نکرد بلند سرشم یحت و بود خودش تو کاوه

گفتم و کردم  صاف صدامو  

.میدار مهمون+  

 

.ننه تو  ادیب  بگو اومده خوش: یب یب  



 

.ها دختره+  

 

  مردمو  جوون تو ادیب  بگو:یب یب

 

  یب یب باشه+

 

   بود ومدهین ایم یک

   شدم دپرس هوی بود بد حالش هنوز حتما

   زدم صدا رو الله و رفتم

  تو میاومد

 

.دخترم یاومد خوش ننه سالم+  

 

.. هستم الله......من.....من ممنونم سالم-  

 

  شد دهیشن وضوح به استخواناش یصدا  که کرد بلند سرشو یجور کامران اسمش گفتن با

   گفت یناباور با و بشقاب تو گذاشت چنگالو الله دنید با

 

شماست؟ کار یلعنت........پسر نه .......نه اوه+  

 

. که داداشت میشد ستین یالک :ریام  

 

   دم؟یدیم یچ داشتم من

  بود کاوه اون واقعا

اشک لبخند با داشت که بود کاوه  

 

   داد دست الله به و جلو اومد و کرد پاک اشکشو مودب یلیخ هوی

 

ن؟یخوب سالم+  



 

.ممنونم سالم-  

 

نه؟ مگه دیمونی م نجایهم بعد به نیا از شما+  

 

.نه-  

 

چرا؟ ....چ......خب...خ+  

 

بمونم؟ دیبا چرا یول دیببخش -  

 

.نجامیا من چون+  

 

!شما؟-  

 

.بله+  

 

اونوقت؟ چرا-  

 

.سمیپل من......من.......من.....خب+  

 

. آهان-  

 

.کنم محافظت ازتون نهیا کارم و+  

 

.دمیفهم بله-  

 

  گفت و خنده ریز زد یپق ریام هوی

 

.گهیم ونیهذ داره عاشقه سروانمون جناب خدا بنده البه+  



 

.شنیم هل ننی بیم رو شما کال شونیا  خانوم الله بله:من  

 

   گفت و  گرفت رو ازمون زده خجالت کاوه  و کردی م نگاهمون جیگ الله

 

.گنی م دروغ-  

 

   مینداد ادامه که کردیم نگاهمون جیگ و بود گنگ هنوزم

منم و مهمونا اتاق تو رفت یب یب با الله نبود موضوع نیا اعتراف وقت االن واقعا دیشا خب  

  کنم صدا رو ایمی ک تا باال رفتم

   گفت قهیدق چند بعد که زدم در به تقه چند

 

بله؟+  

 

ام؟یب  تونمی م-  

 

.نه+  

 

مثال؟ یقهر االن-  

 

  ریخ نه+

 

  گنی نم نویا حرفات یول-

 

کنم؟ ناز براش نکهیا ای و کنم؟ قهر بهیغر   مرد هی با دیبا چرا من آخه+  

 

  نداشتم سکوت جز یا چاره کردمیم کاریچ خب یول د یکش یم شیآت به منو حرفا نیا با

 

؟ یدار لباس+  

 



!؟یچ-  

 

؟ یستین که لخت گمی م+  

 

چطور؟ ریخ نه وا-  

 

  تو رفتم و کردم باز درو و نگفتم یزیچ

  نزاشتم که بخوابه خواست و سرش رو دیکش  پتورو و دیخز تخت رو یسمت  اون و گرفت روشو دنمید با

 

. نییپا میبر  پاشو+  

 

.شهیم بد ننتونیبب  خانوم شهال ای سام اگه رونیب ن یبر شماهم لطفا دارم درد سر-  

 

. میکنینم که خالف نتمونیبب  داره دوست یک هر برام نباشه مهم که هستم شق کله اونقدر+  

 

   رونیب نیبر لطفا داره یربط چه-

 

.ستماین بلد دنیکش ناز من+  

 

   رونیب نیبر اتاقم از  لطفا نیبکش ناز نخواست یکس-

 

.یراحت طور هر باش+  

 

   رونیب رفتم و شدم پا

  در رو یسوم داشتم و خوردم  هم یدوم خوردم  و برداشتم آرامبخش هی  قرصا سبد یتو از و آشپزخونه تو رفتم

  گرفت دستمو مچ ریام که اوردمیم

 

ن؟ یکرد دعوا باز چته+  

 

.آره-  



 

باز؟ شده یچ+  

 

ه؟یچجور دنیکش ناز ریام-  

 

االن؟ بگم ی چجور سواله؟ نمیا داداش وا+  

 

  ست؟ین ادش ی یزیچ ایمیک رفتا ادتی نه شوهر  و زن عنوان به بخت بد-

.دوست  هی عنوان به  

 

��زننیم حرف هم  با فحش با کشنینم  ناز دوستا+  

 

.ریام-  

 

. داداش جان+  

 

. رونیب  گمشو-  

 

االن؟+  

 

. داداشم رونیب برو حلقت تو نکردم وانویل نیا تا-  

 

   ی زیچ هی فقط داداش چشم+

 

هوم؟-  

 

ا؟ یناسالمت تولدته+  

 

؟یچ که خب-  

 



........... فقط یچیه+  

 

!فقط؟-  

. برقصه بپوشه دامن همه جلو باخت یک هر میبر یکشت سام با قراره+  

 

واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟  یوا-  

 

. داداش آره+  

 

   دنیرقص نیح دامن با سام شهیم خوب چقدر یوا خوبه یلیخ نیا-

 

تو؟  به بسپارمش بگم خواستم+  

 

.بده باخت من  از دیبا.کنم حلش دیبا خودم خودمه خوراک نکاریا خواستمیم من میخواستینم خودت داداش آره-  

 

شم؟  گم االنم داداش حله+  

 

. نیبش راهم به رو فعال کنهیم اثر داره قرصا نه-  

 

.معطلن شام زیم سر خودتو کن یکاو زودتر فقط  داداشم باشه+  

 

.....................پس میبر باش-  

 

  شام زیم سر میرفت باهم

 نیزم رویام تونستیم استخون و پوست ی پسره یانگار  کردیم  نگاهش ثانهیخب داشت ریام به یبیعج نگاه هی سام

  بزنه

   منم فشی حر دونستینم  هنوز

   نییپا بود  ومدهین  هنوز ایمی ک و میخوردیم شام یخوشحال با

 

کجاست؟  ایم یک کامران:  کاوه  



 

.کنم فکر  داره درد سر+  

 

.باش آها-  

 

  کنهی نم ریس نجایا و ابراست رو بود معلوم که بود خوشحال انقدر کاوه

   بودم خوشحال دلم ته از براش

   افتاد سرفه به که دینوش وانویل تو آب از جرعه چند ریام

   ستین یزی چ گفت که کردم نگاهش نگران

  میشد مشغول دوباره و گفتم یا باشه

   ششیپ رفت نازگلم و پاشد زیم از دیببخش گفتن با و کردیم سرفه یه ریام

  بود مخ رو یبدجور سام یلبخندا

   بدن مسابقه تا شه پا گفت و ریام سمت رفت و پاشد

 

.خوشگله شتیپ+  

 

؟ یبامن-  

 

. گهید توعم با خب میهمسا دختر با نه+  

 

ها؟-  

 

  ستین ریام  فتیحر+

. یدیم مسابقه من با  

 

!؟یچ-  

 

   دیپر رنگش وضوح به و شد نگران یلیخ بود بسته نقش نگاهش تو ترس رد

  اومد ریام  بلند یها سرفه یصدا که شم  حاضر  تا رفتم و زدم یپوزخند

   بهش رسوندم خودمو دو با که بود وحشتناک اونقدر



 

شده؟  چت ریام یخوب+  

 

.... حسه یب....یب دستام.....دست......دستام-  

 

! ؟یچ...چ+  

 

  سام به دوختم نگاهمو

  وارید به کوبوندمش محکم و گرفتم  قشوی و سمتش بردم هجوم

 

نه؟ توعه کار+  

 

؟ یکنی م کاریچ...چ-  

 

؟یعوض یختیر یچ آبش تو+  

 

.ختمینر یزیچ که من...م-  

 

. ترسو بخت بد یکوفت آب اون تو یختیر یچ بگو خودت. معلومه افتادنت پته تته از+  

 

. ختمینر یزیچ گمی م شهیم خوب گهید قهیدق چند ستین یزیچ-  

 

. منو نیبب +  

.......... خب ندارم حوصلتو امشب  

  کنم تنت  قشنگو هیگل گل  دامن اون و کنم تحملت تونمینم اصال امشب

.باشه ادتی نویا یول  

. خوشگل بچه نتتیبب دامن با ناس و احد نیا کل کنمیم کار هی بمونه  ادتی خوب نیبب  

 

��دمیترس-  

 



.یبرقص  یبندر پرستارا برا مارستانی ب تو کنمیم  کاری بشه شیزیچ ریام اگه چون بترس بنظرم+  

 

   ریام سمت رفتم و نگفت یزیچ

  گمیم بعدا گفتم که دیپرس رو هیقض کاوه

   بود دهیترس ازم یانگار و بود شده نگران یلیخ الله

   تخت رو میخوابوند و باال میبرد رو ریام  کاوه کمک به

  ارهیب هیاول یها کمک جعبه رفت نازگلم

   کردیم هیگر  و یتاب یب همش

   میدیکش  کنار هممون گفت که یزیچ با و اومد الله هوی

  دونهیم یگر  امداد از ییزایچ هی بلده گفت

  گرفت  بازومو کاوه که نییپا رفتمیم  داشتم نشسته خون به یچشما با

 

.فطرت پس ی پسره بدم نشون بهش برم کن ولم+  

 

دعوا؟ ای تره مهم ریام االن-  

 

.معلومه خب+  

 

  االن کن بس پس-

 

ترس گفت  با نازگل ما قبل که گفت یزیچ متعجب الله هوی که باال میبرگشت هم با  

 

   نه گفت ترس با نازگل ما قبل که

. نه ای معتاده ر یام که بود دهیپرس  متعجب الله  

  نداشت امکان اصال میبود شده متعجب یلیخ

  باشه معتاد رهینم مشروبم سمت که یکس شهیم مگه باشه ینطوریا شدینم اصال نه نه

   گفت ینگران با کاوه

 

خانوم؟  الله...... یعنی امممم الله؟ یمطمئن+  

 



.آرامبخش  و یافسردگ ی قرصا ای مواد   یبرا ای داره که یمشکل خب-  

 

آرامبخش؟ یچ یعنی وا:من  

 

شده؟یچ مگه چرا:کاوه  

 

  کردن صحبت کرد شروع هیگر  با نازگل هوی

 

  نداره اعصابشو کنترل چون کنهیم مصرف آرامبخش  بچمون مرگ از بعد+

 

   کردن هیگر کرد شروع و شکست بغضش هوی

  با کاوه که بگم یزیچ خواستم میکن  کاریچ و میبد نشون یالعمل عکس چه میدونستینم اصال و میبود کرده هنگ کاوه منو

   شد زدنم حرف مانع  و کرد خفم چشماش عالمت

  دیپرس ینگران  با و نییپا بود اومده ایم یک

 

ر؟یام خوبه شده یچ+  

 

.بله-  

 

د؟یمطمئن  کامران آقا+  

 

   سام آقا همسرتون موضوع نیا یبان و باعث شیپ دیبر  شما دییبفرما .خانوم ایمیک بله-

 

   زد حرف کاوه با و کرد شروع و برگردوند رو ا یمی ک و کردم بزرگتر پوزخندمو

 

کاوه؟ +  

 

! ا؟یمیک بله-  

 

.ششی پ برم خوامیم رفته کجا نازگل+  



 

.رو  روبه همون منه اتاق کنم فکر-  

 

. یمرس باشه آهان+  

 

. ایم یک گمی م-  

 

! بله؟+  

 

کامران؟  آقا یگ یم کامران به فقط چرا تو یول........یول نباشه یفضول گمای م-  

 

 که یزیچ با که ایم یک سمت برگشتم و کردم ازش یتشکر چشمام با بودم سوال نیا جواب دنیشن  منتظر یلیخ خودمم

  سوخت خالدونم های ف تا گفت

 

  کامران آقا بگم بهش دیبا گفته سام دونمینم  خودمم+

 

   گفتم که شدیچ دونمینم و بودم شده یعصب یحساب

 

  از و بودم سام بزرگ    چون من یول فهیح یلیخ ادینم ادتون ی شما آخه آقا نیبگ  گفتن که سام کردن یکار خوب یلیخ-

  خان کامران نیتونیم ندارما خان با یمشکل من خانوم  ایمی ک نکهیا و بودم شیزندگ یآقا  و سلطان دادمیم نجاتش هچل

   نیکن صدام

 

.شدم متوجه بله+  

 

  بود رفته  نازگل که یاتاق سمت رفت

  وارید به چسبوندتم و دیکش دستمو کامران هوی

 

احمق؟ یکنیم کاریچ یدار+  

 

.کرد میعصب-  

 



!مگه؟ یبود نخورده قرصاتو+  

 

.خوردم-  

 

نه؟  مگه یبد دستش از  کال یخوایم مرگته چه پس+  

 

. کاوه-  

 

.درد+  

  شده ایچ قبال ستین ادشی کامران شهیم تی حال ستین ادشی دختره

 

  برش خودم تا روم از بردار توی نی سنگ  ؟یخوایم  که میکن دعوا هم با نجایا یخواینم  شهیم زیلبر داره صبرم کاوه-

  نداشتم

  گند دوباره کنم تحمل نتونستم ؟یکن کارمیچ یخوایم میروااااااااان من هاالناسیا  آقا میروان من  ؟یدیند یروان آدم مگه

  یعوض  ی پسره اون قاتل  نکهیا حد در یحت شمیم یروان نمیب یم سام شیپ اونو یوقت من نیبب  یکن کاریچ یخوایم زدم

  بشم سام

 

............ نکاراتیا با کامران+  

 

   گفت هیگر  با که آرزو ی صدا با حرفش

 

ره؟یبم ریام  عمو هیشب بابامم یخوایم عمو+  

 

  پاش جلو میزد زانو ییدوتا و کرد ولم کاوه

 

ُمرده؟ ریام عمو گفته یک ییبابا نه-  

 

.کننیم هیگر دارن همه نطوریهم هم ایمیک خاله ��دیببخش..........یمیک مامان کنه؟یم هیگر نازگل خاله چرا پس+  

 

. زمیعز نکن هیگر بابا دختر ستین یزیچ-  

 



  ️♂��کشمینم  باباتو که گرنه و عمو زیعز میکردی م یشوخ میداشت  بابات منو:کاوه

 

ن؟یگیم راست+  

 

. دخترم آره-  

 

.شهینم  مامانم چوقتیه هم ایمیک خاله کشهیم  منو ادیم اوستا یریبم  تو بابا+  

 

.شهینم  شی چیه نباش نگران  عمو داره جون تا صد نیا:کاوه  

 

.نکن هیگر شهینم  میچیه  بابا گهیم راست-  

 

............. گفت و اومد الله هوی  

  اومده بهوش ریام که گفت و اومد الله هوی

   گفتیم ونیهذ منگ  و جیگ و بود حال یب یلیخ یول سمتش میرفت یخوشحال با

  گرفتمیم شیآت دمیدیم حالشو نیا یوقت .نتونست که شه بلند خواست

  گفتیم اتاق در یجلو که اومد سام یصدا هوی

 

.شوهرش شیپ رهیم نازگلم عشقم خودم شیپ ایب  تو ایم یک گهی د ایب+  

 

   گفت که گرفتم دستشو مچ و سمتش رفتم که  شدم یعصب اونقدر

 

چته؟+  

 

.یچیه-  

 

؟ یریم کجا+  

 

. عشقم ایب من با.اطیح تو میریم-  

 



اونوقت؟ چرا+  

 

.نیبب -  

.عشقم نییپا  گمشو نییپا کنم پرت پله رو از دوتامونو نکن  یکار عشقم  ندارما اعصاب من  

 

هوم؟  شده؟ تی حسود ایمیک منو نیب یحرفا از نکنه آخ ؟یشد یوحش دوباره+  

 

   گفت یآخ که وارید به  چسبودندمش و اطیح تو میرفت

  گلوش رگ رو گذاشتم و برداشتم کمویکوچ یچاقو بمیج تو از

گفت  یناباور با دهیترس که دادم فشار شویزیت  

 

احمق؟ یکنیم کاریچ.....یچ...چ+  

 

. دنیلرز کرد  شروع ترس و یدستپاچگ   با اون و اومد خون که گردنش پوست رو دمیکش آروم چاقورو  

   اومد خون گذاشتم که نیهم که دادم فشار تر محکم و خودم گردن رو گذاشتم چاقورو بعد

  بود تر قیعم من زخم

 

.احمق یا یروان تو....تو+  

 

  باش دور کنمیم یزخم تو از تر بد خودمو و ام یروان که یمن از نیبب -

   خوشگله؟ باشه

 یبزن یریبگ  لب رژ نازگل از یبر خودت که کنمی م پات یجور شوینپوش تا یکرد نکارویا امشب که یدامن اون

.یآبج یبش تر خوشگل و تر یمامان  

 

   بشورم زخممو برم اونور گمشو+

 

  گردنش رو گذاشتم چاقورو دوباره تیعصبان با

   کردیم درد و سوختیم بد یلیخ زخمم

..... ی پسره  اون کنم ول تونستمینم یول  

   گفت  و بست چشماشو دید رو چاقو دوباره تا هوووف



 

.دیببخش  اونور برو باشه باشه+  

 

  و تعجب با همه شد باعث نیهم و بود یخون ام قهی کل من دنیترس یلیخ زخمامون دنید با که تو میرفت و کردم ولش

  سمتم انیب ینگران

   نزاشتم که روش بزاره گاز خواست کاوه

  شست زخممو  پنبه و نیبتاد با و اومد هیاول یها کمک جعبه با الله هوی

کرد  یچیپ باند و بست گردنمو که کردم تشکر ازش  

  نزاشتن که کنم مخالفت خواستم

  نبود قیعم اونقدرام اون  مال زدن زخم چسب هی سامم زخم رو

 

کامران؟  آقا+  

 

الله؟  بله-  

 

. بده یلیخ زخمت+  

 

. ستین  مهم-  

 

مارستان؟یب یرینم +  

 

.نه-  

 

؟ یدار  مرض مگه تو یکنیم کاریچ یدار:کاوه  

 

.کاوه اریب قرصامو برو+  

 

. باش-  

 

   خوردم  و آورد قرصامو



 

کامران؟+  

 

الله؟  هیچ باز-  

 

.یست یبا دیبا  نکش دراز یعنی نخواب امشب قهیعم یلیخ زخمت+  

 

.یمرس یآبج باشه-  

 

! کاوه؟+  

 

داداش؟  جونم-  

 

چطوره؟  ریام+  

 

.خوابه نباش  نگرانش-  

 

گه؟ید شده خوب حالش+  

 

.کنه استراحت رفت االنم نباش نگران آره-  

 

.باشه+  

 

   افتادم سفر برنامه ادی هوی

  گفتم و بودن جمع که همه سمت کردم رو

 

. شمال میریم میکن یم حرکت فردا+  

 

. امینم من:ایم یک  

 



  انیب مجبورن نجانیا که ییآدما تموم هم و سام هم و شما هم یکنیم خودیب شما+

.هیدیبا  

 

؟ یگ یم زور:ایم یک  

 

.گمیم زور رسهیم زورم هدف تو یزد قیدق+  

 

م ....ا ...ی.....م....ن........ من:ایم یک  

 

. ی...ن ...ک...ی...م.....غلط.....تو+  

 

  رونیب رفت اتاق از یکالفگ  با

شد  باهاش زدن حرف مشغول و کنه باز رو بحث تونست آخر تا کردیم نگاه الله به یه کاوه  

 

   گفت و سمتم اومد گل ناز هوی

 

. نیکنی م یآشت حتما یبزن حرف باهاش ینطوریهم اگه+  

 

؟یآبج یندازیم کهی ت-  

 

.یمغرور یلیخ کن باور بخدا نه+  

.دونمیم-  

 

.تو با زدن حرف دهینم  جهینت️♀��+  

 

��دونمیم نمیا-  

 

خودخواه؟ یآقا بهتره زخمت+  

 

.نه-  



 

برات؟ ارمیب یخوایم یزیچ داداش+  

 

. شوهرت شیپ برو یآبج نه-  

 

؟یمونیم داریب  تو+  

 

.باهام مونهیم  داریب هم کاوه نباش نگران آره-  

 

   ریبخ شبت باشه آها+

 

............ ریبخ هم تو شب-  

 

  ستادمی ا پنجره کنار منم و رفت نازگل

. شه نگران  کاوه که بگم یزیچ تونستمینم  یول سوختیم یلیخ زخمم  

  اومد کاوه که بودم ستادهیا  یا قهیدق چند

 

داداش؟  یخوب+  

 

.نه-  

 

کامران؟+  

 

ه؟یحتم فردا-  

 

.آره+  

 

اد؟یب هم پسره اون یگفت چرا-  

 

ست؟ین خب آدمه اونم+  



 

.کلته اون  تو یچ بگو پروفسور؟ یکن  اهیس منو یخوایم نکردم باور-  

 

.بخدا یچیه+  

 

.یکنیم ضرر خودت یول نگو باشه نکردم باور هنوزم-  

 

چرا؟ اونوقت+  

 

��میر یبگ  جنازتونو ییکجا دونستمیم من یزیچ ای دره تو  یبنداز خودتونو یبخوا اگه-  

 

��دم؟یم نشون یرد و دهیبر انقدر+  

 

. نیا از تر بد-  

 

��ملعون پاشو شمیپ از �😎�خوبه+  

 

. ها داره درد زخمت یگ یم ونی هذ بابا برو-  

 

. ندارم درد نه+  

 

. یندار یدرد چیه معلومه هست ابروهات اون نیب که ییخطا از-  

 

.خوبه حالم+  

 

.باش یول نکردم باور نکهیا با-  

 

. کاوه+  

 



بله؟-  

 

؟ یدار دوست رو الله+  

 

.دونمینم -  

 

؟یچ یعنی+  

 

خوره؟ یم یبدرد چه طرفست کی یوقت ی ول آره......خب-  

 

؟ یدیبر حد نیا در+  

 

.کنم اقدام بعد کنه دایپ بهم  نسبت ییحسا هی اونم خوامیم فقط اصال نه من؟ دن؟یبر بابا نه-  

 

. داداش باشه+  

 

.کامران-  

 

بله؟+  

 

ن؟یمون یم ینطوری هم ؟یکنی م کاری چ ایمی ک با-  

 

.آره فعال+  

  یکن بدبختمون  ینخواب راه وسط ها یا راننده فردا  بخواب برو پاشو،پاشو کاوه

 

   شتیپ امیم بعد کنمی م جمع ساکمو اول نه-

 

  بخواب برو داداش خوبم من+

 

   امیم کنم جمع ساکارو بزار شهیم یچ نمیبب  حاال-



 

. باش+  

 

. داداش گمی م-  

 

جان؟+  

 

.میبخر لباس بازار میبر سر هی رفتن قبل فردا-  

 

چرا؟+  

 

.گهید خوادیم لباس هم الله خب-  

 

.باشه+  

 

نش؟یآورد یچجور کامران-  

 

. ریام ُکلت   با+  

 

!؟یچ-  

 

.باش خوشحال نیا از گهید شتهیپ عشقت باش نداشته یکار اوناش با تو حاال+  

 

نه؟  مگه یندار  حیتوض حوصله  االن یعنی-  

 

.ییجورا هی آره+  

 

. کنم جمع ساکو رمیم من باش-  

 

........... باش+  



  فرمون  پشت نمیبش اول  من که خواستم ها بچه از من و میبود نیماش  به شدن سوار مشغول صبح

   سوختیم بد یلیخ هنوزم و بود نشده خوب اصال  من زخم یول بود شده خوب کامال رمیام حال

 

.میبر که نیبش  ایمیک:سام  

 

.ریخ نه:من  

 

؟ یچ:سام  

 

.انیم من نیماش با شونیا:من  

 

چرا؟  اونوقت:سام  

 

  کردمینم دایپ یلیدل چیه

.دنیخندیم زیر نازگل و الله نکردم دایپ یزیچ گشتم یچ هر  

  گفتم هوی

 

.شما با ونیآفا انیم من با  خانوما+  

 

خب؟ چرا-  

 

. ومدهین شما به شیفضول و خوادیم دلم چون خب........  بگم دیبا اووووممم+  

 

��یاوک-  

 

  گفت و اومد ریام که شن سوار گفتم

 

. فرمون پشت نمیش یم من+  

 

.نمی شیم خودم-  



 

  نیبب رو گلوته رو که یزخم اون یدینخواب صبح تا شبید+

. یکرد غلطا چه نیبب بود بد حالم شب هی  

 

.خوبه حالم گفتم-  

 

.معلومه کامالااا چهرت از+  

 

.کن  تحملش دودقه سام سوسول بچه اون شیپ برو داداش برو ریام-  

 

.دمیم دستمون کار هی اونجا برم  کنم تحمل اونو تونمی نم من+  

 

. نیبش نجای ا ایب پس-  

 

کجا؟+  

 

   گفت خندون که کردم اشاره کنارم شاگرد   یصندل به

 

.جون آخ+  

 

؟ یشد مرگ ذوق ها  بچه نیع چرا-  

 

�😎😂�زنمم شیپ چون+  

 

�😉�الاقل کن یدار آبرو مسافرت تو لیذل زن توسرت کخا-  

 

   میکرد سکوت نیهم خاطر به  بود شده سرخ خجالت از نازگل

   گفت اومد کاوه هوی

 

؟ یچ من پس اضافم من فقط هینامرد آقا+  



 

ها؟  امین اضافم من اگه آقا:سام  

 

  گهید میکنیم سر مام خب یول  یا اضافه   ادیز یلیخ که شما گلم هیآبج:من

 

.دمینم  جوابتو چرا یدونیم خودت هوووف:سام  

 

.باش آروم دونمیم دونمیم آره-  

 

  سمت اون رفت اخم با کاوه

   گفتم که رفتیم داشت

 

کاوه +  

 

بله؟-  

 

.نیماش اون تو نره سر اون شیپ حوصلت کنهی م چت باهات الله+  

 

  بود متعجب حد نیآخر تا الله  عوض  در یول شد  زده ذوق یچ نیع  حرفم نیا با

   گفتم و کردم نگاهش نهیآ تو از

 

��گهید کن یخواهر+  

  

��نیگفتیم نازگل به خب من  چرا آخه-  

 

.خدا  به دیپر دهنم از هوی اصال+  

 

.باشه️♀��-  

 

  گفت و جلو اومد خوشحال کاوه هوی



 

��بده شماره+  

 

.ریخ نه-  

 

�😂�بده شماره یک  اول ستین مهم من برا کال یدون یم  دمیم شماره من پس باشه+  

 

. ستین الزم-  

 

  ��ها؟ نمتینب  بپوش مقنعه و چادر برو یخوایم نمیبب +

 

   کردن دنیخند به شروع جمع کل حرفش نیا با

 

.دمیم یدیآ-  

 

آخهههههههههه؟؟؟؟  یدیآ+  

 

.پروفسور اونام از تر زرنگ من �😉�آره-  

 

��واتساپ فقط ندارم تل من+  

 

��ندارم شارژ اصال ندارم یگوش منم-  

 

نه؟ مگه یکنیم بحث باهام یدار رسما االن+  

 

نطورهیهم قاااااااااایدق-  

 

. بده یدیآ باشه️♂��+  

 



؟یندار تل ینگفت مگه-  

 

.گلتون یرو خاطر به میکن ی م نصب+  

 

...... مویدیآ بزن باشه-  

 

اومد  هم شهال هوی که گفت نویا  

   گفت آرزو هوی من نیماش  تو نبود جا

 

اد؟ین اون شهیم  بابا+  

 

شده؟یچ بابا چرا-  

 

.ییبابا  ترسمیم ازش+  

 

؟یدید یزیچ-  

 

.نه+  

 

!؟یگ یم دروغ آرزو-  

 

   بابا نه+

 

  بست چشماشو و ایم یک شکم رو چسبوند سرشو و کرد بغل رو ایم یک

......... میکرد حرکت و شد سام نیماش سوار و رفت شهال  

 

  زدینم حرف یچک یه با و بود هم تو ایمیک یاخما راه کل تو

  بودم  داشته نگه باز پلکامو بزور و شدیم بسته داشت خواب از چشمام و سوختیم جور بد زخمم

   گفتم ایمی ک به هوی

 



؟ یشد جدا شوهرت  از یشد ناراحت شما دیببخش +  

 

!چطور؟-  

 

  کرده قتل کنهیم فکر آدم همه تو یجور اخماتون آخه+

 

د؟ یکنی م  نگاه من به همش شما-  

 

.خب  معلومه نهیآ تو از ریخ نه+  

 

.آها-  

 

شده؟  تنگ براش دلتون نینگفت+  

 

. سکوت و سکوت...........-  

 

ن؟یدینم  جواب+  

 

؟یچ که آره نیکن فکر-  

 

دمیغر تیعصبان با و ترمز رو کوبوندم محکم پامو  

 

.نییپا برو+  

 

ابون؟یخ وسط-  

 

.شو شوهرت نیماش سوار برو کجا؟ پس+  

 

؟یکنیم دعوا  من با یدار االن-  

 



.برو گهید برو ی دلتنگش ینگفت خودت مگه نه+  

 

؟یکنیم ولز و جلز ی دار چرا  تو چه تو به بودم دلتنگش من-  

 

......... چون ...........احمق من چون.......چون+  

 

!چون؟-  

 

.نجایا ادیب  بگو شهال به شوهرت شیپ برو زود شده تنگ یلیخ خانومم یبرا دلم+  

 

  بهم بود زده زل یناباور با

 

.براتون بخرم سمعک هی ن یخوایم کنه؟یم درد گوشاتون+  

 

. یروان بابا  گمشو-  

 

  رفت و شد ادهیپ

نگفت  یزیچ و  شد ساکت من ی برزخ افهیق دنید با که بگه یزیچ خواست ریام  

  گفت الله  هوی که بودن کرده سکوت همه

 

.رو  چارهیب یکرد شینطوریا چرا+  

 

بده؟  عشقش شیپ فرستادمش-  

 

. رفتاره طرز چه نیا+  

 

.نگو یزی چ لطفا پس یدونینم  ویچ یه تو-  

 

نه؟  مگه شو خفه نداره ی ربط تو به یگ یم یدار یعنی+  

 



. ییجورا هی آره-  

 

.کامران زشته:ریام  

 

بهش؟ بگم یچ گهید دونهینم  خب+  

 

.بدونم بده حیتوض تونیکی خب-  

 

شهینم +  

 

دختره؟ با یکرد کاریچ یترسیم چرا-  

 

ترسم؟ یم من+  

 

.آره-  

 

.زنهیم حرف  ینطوریا داره  که هییآقا نیا عشق ی دید که یدختر اون:شهال  

 

زنه؟یم حرف یاونطور عشقش با یآدم کدوم یول خوبه که نیا خب-  

 

ه؟یمشکل ��من+  

 

ندارن؟ نایا و دکتر به ازین دوستتون نیا ریام آقا-  

 

. کامرانه زن ایمی ک ستین شیحال یزیچ شهیم یعصب ببخش تو:ریام  

 

.شو خفه ریام+  

 

........ و اومد وانیک یعنی کامران هیعوض  برادر تا شدن هم  عاشق یول بود یاجبار اول ازدواجشون: ریام  

 



. شو ساکت ریام+  

 

نگم؟ چرا:ریام  

 

  نگرفتم قرصامو و لرزهیم داره دستام چون میکن تصادف هممون االن ممکنه چون+

  زمیبر سامو پسره اون خون سرم به بزنه هوی ممکنه چون

  شه تموم عذابا نی ا و میریبم  جفتمون و نمیبچ رو ایم یک  خودمو کلک ممکنه چون

  قانع بسهههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بکشم رو  امهیبدبخت مادر که رو شهال نیا و شم ادهیپ االن ممکنه چون

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یشد  

 

.فرمون پشت نمیشیم من شو ادهیپ ایب باش آروم باشه باشه:ریام  

 

. بهت بگه نازگل بگو یبفهم یمشتاق یلیخ شمام الله یآبج+  

 

  سوزوندم لترشویف کل پک هی با و کردم روشن گاریس نخ هی و شدم ادهیپ

  کردم عوض ریام با جامو و شدم  سوار و کردم لهش پام ریز

.................... میبخور نهار تا داشتن نگه  رستوران هی یجلو که میرفت  

 

  نیماش  تو موندم نداشتم اشتها  اصال و داشت درد یلیخ  زخمم من یول شدن ادهیپ همه

 

کامران؟+  

 

ر؟یام هیچ-  

 

.ایاریم در  یباز بچه یدار+  

 

  ریخ نه-

 

؟ی کن کوفت غذا یاینم چرا پس+  

 



  ستین گشنم چون-

 

  یرون یب تو فقط توعن همه زشته+

 

نم؟یبب یعوض اون با زنمو مجبورم ستین زشت-  

 

...... کامران خب+  

 

. ندارم حوصله الیخ یب ریام-  

 

.رمیگ یم غذا برات باشه+  

 

؟ یچ که-  

 

یبخور یرفت ضعف+  

 

.باش اها-  

 

. یاینم یمطمئن+  

 

:/آره-  

 

  زود امیم  منم یاوک+

 

باش -  

 

  بستم چشامو و نیماش هیصندل  به دادم هیتک سرمو منم و رفت

  گفتیم که  شدم آرزو یصدا متوجه هوی

 

   نگفتم بهش بخدا کن ولم گفتم. کن ولم+



 

  بود آرزو با زدن حرف مشغول که شدم شهال متوجه که نییپا رفتم

 

خبره؟ چه نجایا+  

 

کامران؟  یاومد یک تو......تو.......تو:شهال  

 

   کرد بغلم و اومد آرزو

 

.شدهیچ  بگو بهم خودت دمیشن  حرفاتونو آرزو ینگفت من به ویچ+  

 

. بابا  ستین یزیچ-  

 

. شمینم بد یدخترا یبابا من+  

 

.ستین یزیچ خدا به-  

 

.کنهیم درد یلیخ گردنم و سرم شدهیچ بگو قشنگم؟ ادیم بدش دروغ از بابا یدونینم ؟یخوریم دروغ قسم!  

 

. ندارم مادر و پدر  چون بابا شدم شما یزندگ مزاحم من گنیم همه خب.......خب-  

 

شهال  سمت برگشتم خشم با  

 

بابا؟ هیک همه از منظورت+  

 

. گهید همه بخدا ستین یخاص چکسیه-  

 

گفتم و دمیکش بود دهیپر  رنگش که ییشهال یبرا ینشون و خط چشمام با  

 

گن یم ادیز وپرت چرت مردم بابا ستین  مهم+  



 

. بابا-   

 

جانم؟+  

 

باشه؟ نشو میعصبان شمینم ناراحت یکس حرف  از اصال من نباش ناراحت م؟یبخور  میبخر یبستن میبر-  

 

دخترم باشه+  

 

  یشکالت یبستن تا دو .مارکت  سوپر سمت میکرد حرکت آرزو با و برداشتم شهال از  مویبرزخ و نفرت پر یها چشم

  میشد خوردنش مشغود و دمیخر

 

《ایم یک》  

 

  رونیب کرد پرت نیماش از منو همه جلو رسما یروان و چل و خل ی پسره

   نداشت منو پاک عشق ارزش اون فهممیم حاال

  بکنم جا از قلبمو تونستمیم کاش یا

  بگم و ارمیب در قلبمو

* ؟یشینم  ساکت چرا هیلعنت توعه ریتقص همش*   

   کنه؟ تجربه عشقو اسم با مزخرف زیچ هی دیبا عواطف و احساس همه اون بجز انسان چرا

کنه؟ گم پاشو و دست هوی که  باشه فیضع اونقدر دیبا چرا  

داره؟ وجود منم ی  بدبخت به یکس  

ل یجا با من کنم فکر    شدم ساخته مزخرف ی  زندگ و فالکت و یبدبخت از گ 

  داشتم یالعمل عکس چه دمیشنیم خبر هی یوقت رفته  ادمی اصال که وفتادهین برام خوب یاتفاقا اونقدر

.بلرزه گهید یک ی ی برا دلم یول باشم گهید یک ی کنار دیبا که ییایدن  از شدم خسته  

  ایدن نیا به لعنت

!یزندگ نیا به لعنت  

.اَه  

   شد پاره افکارم رشته  و اومدم خودم به ریام یصدا با

 



. خوامیم معذرت ازت من+  

 

. ستین  مهم-  

 

. هیعصب ی لیخ اون......خب.....یدونیم+  

 

.مدت نیا تو شدم متوجه بله-  

 

. دمیند من یعنی نکرده یخواه عذر یکس از  عمرش تو اصال اون+  

 

. مغروره و خودخواه شدت به دوستتون پس واقعا؟-  

 

. آره+  

 

.بده یلیخ-  

 

. باشه مقصر اون که ییجاها تو داره  یخواه عذر  شعور اون خب یول زنهیم  بیآس بهش غرورش+  

 

درسته؟ ستین مقصر  اون جا چیه خودش نظر از و-  

 

. ییجورا هی آره....خب+  

 

  دونمینم لشویودل شه کینزد بهم خواست  دوستتون ریام آقا دینیبب -

.نندازه نگاهم من به یحت گهید دیبگ  بهش  

نداره؟ رودوست شهال مگه ست؟ین زنش عاشق مگه  

نش؟یماش تو از رونیب  نکرد پرت منو عشقش خاطر به جمع تو مگه  

......... باشه خودش ی  زندگ یپ دیبگ پس  

 

اد؟یم  بدتون کامران از شما......یول......... یول پرسمیم که دیببخش -  

 



د؟ یپرسیم چرا+  

 

.ینطوری هم یچیه-  

.نیبد جواب خوادینم  الیخیب  

 

. باش+  

 

  گفت و شد بلند هوی

 

د؟ یخوریم یچ خب+  

 

.داداش  یشگ یهم همون من: کاوه  

 

.خوامینم یزیچ من:سام  

 

. یکرد خوشحالمون خوب چقدر:کاوه  

 

��باشه خودت کار تو سرت لطفا:سام  

 

   خوشگلم یکنیم پرت ادمو حواس ی ناز و خوشگل انقدر شما:کاوه

 

   خنده ریز زدن همه که زد یچشمک  و فرستاد براش یبوس بعد

   تو اومد حرص با کامران هوی

 

.نیبش داداش ایب+  

 

  بده غذا  بهش که نازگل به بدم رو آرزو اومدم ستین  گشنم ریام نه-

 

   داداش باشه+

 



باشه؟  بهش حواست یبکش زحمتشو یتونیم نازگل یآبج-  

 

. خانومو عروسک نجایا اریب داداش آره+  

 

   کنه نگاه بهم قبل یروزا روزوید مثل کامران کاش یا نکهیا حسرت تو همچنان من و نازگل بغل تو رفت آرزو

  ساده  نگاه هی یحت از امان  امان یول

خواست؟ ینم  منو گهید یعنی  

باشم؟ من خواستینم دلش یعنی  

  دونست؟یم سام زن منو واقعا یعنی

  بگه رو  گذشته یاتفاقا اومد ینم چرا

   م؟یشد ینطوریا چرا بگه اومد ینم پرا

د؟یببخش بگه  رهیبگ دستمو اومد ینم چرا  

بشنوم؟  رو خانومم ی کلمه ازش خانوم ایمیک ی کلمه  یجا به  دارم دوست همش چرا  

. مردن بابات  ننه مگه گهیم یناراحت یوقت و ذوقت تو زنهیم یخندیم بهش یوقت که ایدن نیا  از امان آخ  

بگه؟  مرده قلب به راجب هست ییجا  

کنه؟ تیحما یزخم و مرده قلب از  

  گفت یظیغل اخم با کامران هوی

 

  تکتونم تک با باشه بارتون نیآخر منه ی  قانون و یشرع دختر آرزو+

  بشنوم نوی گفت بهش که یاتیچرند نیا گهید بار هی هیکاف فقط و فقط........فقط

  ادیم سرتون که ییال با ن یشینم سابق آدم هم شما و ستمین  سابق کامران من گهید اونوقت

 

داداش؟  شدهیچ:ریام  

 

ه؟ یچ هیقض داداش چرا:کاوه  

 

   باشن انیجر در  همه که بگم خواستم ستین مهم ادیز+

 

  نداشت زدن  حرف جرعت یچک یه یول کردنیم  نگاه مشکوک همه

   گفت زویم رو زد



 

. منتظرم رونیب جونتون نوش+  

 

.کامران-  

 

خانوم؟ ایمیک بله+  

 

   لطفا میبزن حرف لحظه چند هی-

 

. باش+  

 

دمیپرس و ارمی ب طاقت نتونستم که رونیب میرفت  

 

؟ یدار یمشکل چه من با تو-  

 

بود؟  کجا مشکل داره کار تو با یک+  

 

؟یدیفهم نکن نگاه بهم چپ چپ گهید پس-  

 

ه؟یارث نفست به اعتماد از حجم نیا نمیبب آخه  دارم کاررررری چ تو با من+  

 

   یدار  دعوا باهام یکنیم رفتار باهام یاونطور چرا  چه؟ تو به. آره کن فکر تو-

. همش یطلبکار اصال؟ تو چته  

 

.سام هیمامان  شیتی ت پسره اون شیپ  برو ادیم بدت هست که نهی هم+  

 

.یزنیم حرف راجبش یاونطور  یدار که یاون نیبب -  

 

   کرد ساکتم و لبم رو گذاشت انگشتشتو

 



ها؟  شم قاتل  و زمیبر نجایهم اونو خون ی خواینم که تو! شیییییه!شیه+  

 

   ؟یا ینطوریا حاال تا صبح  از چرا اصال  ادیم بدت ازش انقدر چرا-

 

مهمه؟+  

 

.پرسمیم دارم  که مهمه-  

 

. شدم جدا شهال از+  

 

   دادن بهم رو ایدن یانگار

   کردم ذوق یچ مثل

  دهیم شهال از طالقشو خبر داره که کامرانه نیا شدینم باورم

 

واقعا؟  ؟یچ...چ-  

 

.آره+  

 

چرا؟-  

 

. مینبود هم مال ما+  

 

؟یچ یعنی-  

 

  داره دوست رو گهید یک ی اون یعنی خب+

 

. آهان-  

 

. الاقل کنهیم شادت هیبق  یبدبخت شکر خدارو یخندیم یدار که نمیبی م+  

 



. شدم ناراحت یلیخ نه-  

 

.معلومه افتیق نیا  از اصال آره+  

. آرزو یبرا شتریب شدم ناراحت یلیخ گمیم جدا-  

 

. نباش+  

 

!؟یچ-  

 

. نباش ناراحت+  

 

.شهیم نطوریهم باشه من یجا یک هر خب.وا-  

 

  شهینم! نه نه نه+

 

؟یزنیم حرف گنگ انقدر چرا خوبه حالت-  

 

. بمونه تنها ستین قرار آرزو+  

 

؟یچ یعنی-  

 

. دارم  دوست رو گهید یک ی من خب+  

ادیز یلیخ  

عالم  تموم قد  

. ینیبی م جنگل  نیا تو یدار که ییدرختا تموم  

بارون  یها قطره تموم قد  

.خوامشیم یلیخ یدون یم ارزشتره با برام جونمم از  

 

بود؟؟؟؟  کامران واقعا نیا یوا  

   کردیم اعتراف داشت



   بگه خواستیم باالخره

  گفتم نیسنگ  یلیخ و کنم پنهون ذوقمو کردم یسع

 

حاال؟ هست یک خوب چه واقعا؟ عه+  

 

   دهنم تو اومد یم داشت قلبم

شه تموم قراره باالخره  

شه یم من کامران باالخره  

................ گفت کردو باز لب باالخره   

 

. خوشگله یلیخ اون یدونیم خب+  

��ازش ادیم خوشم یلیخ من یعنی هست جذابم تازه  

 

خوشبخت؟  خانوم نیا هست یک-  

 

.استیهل اسم+  

 

  گفت یم یچ داشت ن یا ؟یچ...چ

  یخورد تویسادگ گول  دوباره سر بر خاک یایمیک آخ

   یخوریم تویبدبخت چوپ دوباره

  ش ی نیبب  گهید یک ی  کنار دیبا حاال

  بود کم شهال

   بود کم مهال

  بهش شد  اضافه هم ایهل

   مزخرف یزندگ نیا به لعنت اه

   شنیم ریسراز اشکام گهید االن بودم مطمئن و سوخت گلوم

  کنم صاف  صدامو کردم یسع

 

؟یکشی نم خجالت+  

 



: دیپر باال ابروش یتا هی  

 

؟ یچ از-  

 

  گهید یک ی با یبر  تا بگذره دوروز بزار یشیم جدا  شهال از یدار تازه...خب+

 

  یناراحت چرا تو-

 

ست ین درست اصال کارت خب آخه  باشم ناراحت دیبا چرا من+  

 

  ده؟یپر روت و رنگ انقدر چرا تو نمیبب -

تو  برو  

.دستم رو یفتیم االن یمردن الغر بخور غذا رستوران تو برو  

 

آره؟  یکن دکم یخوایم رسما+  

 

.ییجورا هی آره اوممممم-  

 

. یستین تیشخص با یدیم نشون که اونطور اصال متاسفم برات واقعا.هه+  

 

.ماینداشت آ آ آ-  

. کنم  معاشرت تو  مثل یخوشگل یخانوما با و باشم گهی د یک ی شیپ من نداره دوست ایهل خب بابا ؟یکنی م نیتوه   

 

   گفت متعجب و یعصب که زدم گوشش  تو یمحکم یلیس

 

؟ یکرد یغلط چه تو...تو نمیبب +  

 

.یدید که همون-  

 

.یکرد اونکارو یحق چه به+  



 

بود اونروزت اونکار یبرا نیا یببوس رو گهید زن   هی یندار حق یدوست ام گهید  یک ی با و یهست یک ی با یوقت-  

.بسه یبدون حدتو که نیهم ست ین مهم یول زدم  کم تا سه دو  

 

شد؟ تیحسود ایهل منو  ی رابطه از تو نمیبب  سایوا+  

 

.ریخ نه-  

 

خوبه آهان+  

 

.بخورم غذامو رمیم من-  

 

. نکن اصرار انقدر رمیس منم+  

 

. بدبخت ی پسره یبخور کوفت-  

 

��اومدا صدات+  

 

ادیب  که گفتم بلند-  

 

عه؟ +  

 

   گفتم قصد از خودم آره-

 

. خانوم ایمی ک گمی م+  

 

بله؟-  

 

   ویلیس اون یزد  چرا بگم و ندادم جوابشو و خوردم یلیس یک ی از  بار نیاول یبرا بگم ها بچه جلو امیب  خوامیم+

 



سمتش برگشتم ترس با  

 

اد؟ یم خوشت  من خوردن حرص از تو نمیبب -  

 

.یلیخ اوف+  

 

   بکن یدار  دوست یغلط هر برام ستین مهم یچیه نیبب -

 

   شه روون اشکام دادم اجازه و برگشتم

 

  گردوند برم و  گرفت محکم  بازومو یک ی  هوی

   شدم کامران افهیق متوجه و گفتم یواشی آخ

 

دستمو؟  یکشیم چرا چته+  

 

.دارم کارت-  

 

. بفرما+  

 

. بابا گفتم یالک -  

 

و؟ یچ+  

 

. ایهل هیقض-  

 

؟یکنیم مسخرم یدار+  

 

   کنم  تتیاذ کمی گفتم بود رفته سر  حوصلم بخدا نه-

.نشستینم رستوران تو آروم ینطوریا که میبود شده جدا اگه کنمینم عوض یچیه با رو شهال من  

 



ه؟یچ هدفت+  

 

؟ یچ هدف-  

 

.من کردن تیاذ+  

 

!!!!!!!!! کنم؟؟ی م تتیاذ من-  

 

.آره+  

 

. تو چقدر یا جنبه  یب نداشتم ی قصد نیچن اصال-  

 

   نیباش داری،پایکنینم عوض یکس با رو شهال که خوبه+

 

؟ یکنیم هیگر چرا-  

.کنمینم  هیگر+  

 

.سنیخ چشات-  

 

.دمیکش خجالت یبگ  جمع تو  قراره یگفت که تو آها ......یدونیم.....خب....یگ یم اونو آهان+  

 

. آهااان-  

 

.آره+  

 

.باشه-  

 

.رمیم گهید من+  

 

؟ یکنیم فرار  ازم-  



 

.نه+  

 

اومده؟ ادتی گذشته از یزیچ ایمی ک. باش-  

 

داشتم؟  حسو نیا من  ای کردیم  نگاهم ملتماسنه داشت  

 

.نه+  

 

.باشه-  

 

:گفت که برم خواستم  

 

ن یباش ناراحت خوامینم وقت چیه پویاک ی همه دارم دوستتون یلیخ من ایمی ک-  

.کن پاک اشکتو هم تو جنبه یب خانوم  

  کردم  یاشتباه هی و نبودم خودم حال تو اونروز من نباش نگران

.نباش نگران گمینم جمع تو ویزیچ نیچن وقت چیه  

  اشتباه؟

   دونستیم  اشتباه رو بوسه اون..... اون......اون

.نبود خودش حال تو  

 اشتباااااه

.اشتباه من ی خدا آههه  

.من یبرا بود ینیریش اشتباه چه  

. داره دوستم بگه بهم شده که بارم هی و نباشه خودش حال تو وقت چیه کاش یا  

  رستوران یتو رفتم عیسر و گفتم یکوتاه ی باشه

  اومد کامرانم که

 

.ایکرد شیراض خوب:ریام  

 

.اومدم شد گشنم خودم که نبود من شیپ اصال ایم یک بابا نه:کامران  



 

  باش:ریام

 

خوبه؟  حالت ایمی ک:کاوه  

 

.خوبم آره+  

 

افتاده؟  یاتفاق شده ینطوریا افتیق چرا:نازگل  

 

.نشده یزیچ زمیعز نه+  

 

........ ... میشد خوردن  غذا مشغول و نکردن یکنکاش  

 

  گفت آرزو هوی که میشد خوردن غذا مشغول

 

.کنهیم درد دستم بابا+  

 

   آرزو سمت رفت و کرد ول غذاشو  هم در یا چهره با و کرد گم پاشو و دست کامران

   ایمیک دست رو گذاشت دستشو و زد زانو پاهاش جلو

 

بابا؟  یخوب-  

 

.گرفت درد کوچولو هی  نترس بابا آره+  

 

. پاشو-  

 

بابا؟ میبر کجا+  

 

.مارستانی ب-  

 



:) ایدر میرینم +  

 

.کنه نگاه دستتو میریم اول-  

 

.دستم شد خوب نه+  

 

  بخوره  خندشو کرد یسع کامران

  بود ریگ در یلیخ ذهنم

  رفتیم رژه مغزم رو یه اشتباه  ی کلمه اون

 

لحظه هی تو یشد خوب یچجور-  

 

شدم  خوب  خوب گمیم راست واقعا+  

 

. زننینم  سوزن میبر پاشو-  

 

  گفت من من با و کامران سمت برگشت ترس با

 

. بابا  شد خوب خدا  به نه ...نه....نه+  

 

شه؟یم بزرگ و بلند  وینوکیپ نیع دماغت یبگ دروغ اگه که یدونیم آرزو-  

 

بابا؟ هیک  وینوک ی پ+  

 

. دیفهمیم  باباش و شدیم زشت و شدیم دراز و شدیم بلند دماغش گفتیم دروغ باباش به وقت هر که بود عروسک هی-  

 

  گفت بازم یول دماغش رو گذاشت دستشو آرزو هوی

 

.رمیخ نه+  

 



گمی م واقعا شهیم بزرگ-  

 

ر؟یام عمو آره+  

 

.آره گفت کامران از تیتبع  به ریام  

 

   دادن  ادامه خوردن غذا  به همه و کرد سکوت آرزو

  پام رو زد آرزو که میبود مشغول

   شم دال گفت که سمتش برگشتم

دیپرس آروم گوشم در  که شدم دال  

 

شده؟  بزرگ دماغم خاله+  

 

. نشده هنوز نه-  

 

شه؟یم بزرگ یلیخ+  

 

.ادیز نه-  

 

نشه؟ دهید بزرگم دماغ   یکن بغل منو شهیم خاله+  

 

؟یگفت دروغ چرا-  

 

.شد ناراحت بابا چون+  

 

. که بود نشده ناراحت اون زمیعز نه-  

 

. شد چرا+  

 

.بخور غذاتو نداره یبیع-  



 

. تزاشیپ  سمت کرد حرکت  دوباره و گفت ینیریش ی باشه  

   گفت سام هوی

 

ست؟ین خوب حالت یخورد کشویت هی فقط میکرد شروع یوقت از زمیعز ایمی ک+  

 

.خوبم نه-  

 

زم؟یعز یمطمئن+  

 

. ستین  گشنش حتما که کنه ناز ستین بچه مطمئنه. زشیعز بله:کامران  

 

بودم؟ تو با من:سام  

 

.بودم تو با من نهیا مهم  ستین مهم:کامران  

 

. متنفرم ازت واقعا نمتینب گهید شهیم اگه کامران:سام  

 

  نباش نگران بعدشم یزد دلمو حرف آخ:کامران

.گمیم رو هیگل گل دامن ،اونیکرد اهیس روزگارمونو  خاطرش به بود دامنه اون  

   مینی بی نم  همو رنگ چکدوممونیه گهید که یشیم بیغ جور هی خودت پات کردم که اونو

 

   گفت و شد پا

 

جونتون  ن؛نوشیماش تو رمیشدم،م ریس من+  

 

   برن کردن حرکت خان  لییعزرا ها بچه نیباش راحت حاال شیآخ-

 

.ایدن اون نبرمت باش مواظب لییعزرا م؟یچ من  خودت یگفت خوبه+  

 



   ��خدام من یلییعزرا تو اگه توام از باالتر یک ی  من یباش جا هر تو منو نیبب -

   نشده تر کیبار و  مینداد ادامه شتریب تا نیماش تو برو  زودتر پس منم بزرگت بازم

 

   گفت خنده با هوی کامران که رفتیم داشت حرص با

 

  حرکت شده مشت دشت با آروم آروم بنداز اخماتو باش مرد کمی بابا رن؟ینم راه حرص با نیعصب یوقت دخترا مگه-

  کن

 

.استاد یمرس+  

 

.دیمر خواهش-  

�😂�شاگرد تو و  شدم استاد من بازم نیبب آخ اخ  

 

  هوا  رو رفت جمع کل حرفش نیا با

  ادیبرب کامران زبون  پس از تونستینم وقت چیه سام

............ وقت چیه  

 

  الیو سمت  میکرد حرکت نهار از بعد

   میدیرس قهیدق ده از بعد

  می بود  باال ی طبقه همه خانوما ما و بودن کرده یبند میتقس اتقارو

   زدن  اتاقو  در که اوردمیم در لباسامو ساکم تو از داشتم

 

. دییبفرما +  

 

.سالم-  

 

.ایب جون الله  سالم عه+  

 

. ایم یک گمی م-  

 



جانم؟+  

 

...... من یدونیم خب.....من....من-  

 

شده؟ یزیچ+  

 

. زمیعز نه-  

 

.کرده  یکار کاوه ؟یا  زده خجالت سرخه رنگت ینطوریا چرا پس+  

 

. یا یمنف چقدر تو بابااااا نه-  

 

��یکنیم  گمراه آدمو خب+  

 

=)ندارم یلباس چیه  من....من ......زهیچ....یدونیم-  

 

. بپوش منو یلباسا از ی ک ی ایب نداره یبیع نکهیا یوا+  

 

. لباساتو دوننیم باالخره توعه یبرا فهمنی م هیبق خب نه-  

 

.که نداره یبیع+  

 

...... شهینم  خب-  

 

آره؟ یکشیم خجالت+  

 

=) آره-  

 

��دارم بکر فکر هی  نباش ناراحت خب+  

 



��یچ-  

 

=( میپوش ی م رو پسرا لباس هممون+  

 

=|||||||||||||||یییییییییچ=///////////-  

 

��یدیشن که همون+  

 

بکرت؟ فکر اون بود نیا-  

 

=( اوهوم+  

 

=|پروفسور نیآفر-  

 

بده؟  مگه+  

 

ااااد یز یلیخ-  

 

کردم  مصرف یانرژ یک یبرا بگو منو وا+  

�😁�نهیهم  راهت تنها  

 

.....خب-  

م؟یاریب کجا از لباس  

 

. بعد میبگ  نازگلم به بزار+  

 

.کنم صداش رمیم من باش-  

 

.باشه+  

 



   کنه صدا رو نازگل تا رفت

  شدم مواجه مردونه لباس یکل با که کردم باز رومو روبه کمد در

=/شدیم ظاهر کمد نیا تو از ممیدار الزم کامرانو گفتمیم االن اگه شکر کرمتو ایخدا  

   تو اومدن ها بچه  که  دمیخند زدم که یحرف به

 

ه؟ یچ هیقض:نازگل  

 

.میبپوش  پسرونه لباس دیبا+  

 

. عمراااااااااااا ؟یییییییچ:نازگل  

 

من  خاطر به لطفا:الله 🥺 

 

شم ینم خر چشمات با ریخ نه یکنیم  پوش چکمه گربه هیشب خودتو چرا:نازگل  

 

��شرکه خر هیشب شتریب+  

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا یمیک:الله  

 

.خوبه همون باشه باشه+  

 

گهید بپوش گل ناز:الله  

 

.گهید ارین یباز بچه نازگل+  

 

.گهید اومدم یچجور یدونیم یعنی نازگل ندارم  لباس من:الله  

 

؟ یپوشینم مارو مال چرا:نازگل  

 

.ماست لباس دوننیم پسرا چون ادیم بدش......یعنی ادینم  خوشش+  



 

=|امروزا نیهم فقط اووفففف:نازگل  

 

  میخریم واسش ییزایچ هی دیخر میریم غروب آره+

 

ه؟یک لباس   نایا باشه:نازگل  

 

.باشه ریام یبرا دیشا دونمینم +  

 

��باشه کاوه برا دمیشا:نازگل  

 

  گفت و گرفت بازوش از یشگون ین و دیدزد صورتشو خجالت با الله که زد الله به یچشمک 

 

!! زشته نیبکش  خجالت+  

 

.دنیپوش لباس میکرد شروع و میدیخند  

  بود بزرگ برامون یلیخ لباسا

  میشدیم جا شیک ی تو ینفر سه دو که  یحد در

  میدیپوش بود تنمون تو که یینایج شلوار رو و میگرفت  یمشک  شرتیت هی هممون

  بود شده مزه با و لش پمونیت

  گفت و ستادیا نهیآ جلو نازگل

 

. من شدم یگریج چه اوه+  

. یواااااا یا-  

 

ا؟یم یک  شدیچ:+برگشت دهیترس  

 

�😁�بخوره میبد افتاد پس و دید که رو تو کنم درست قند آب ریام یبرا برم من-  

 

��کردیم دعام لب ریز و دیخندیم زی ر نازگلم خنده از  کرد غش الله  



  نییپا سمت حرکت میکرد سر که یا یمشک  یشاال و لش یشرتایت اون  با و میشد حاضر

میشد  کاوه و ریام مواجه ورودمون با  

  گفتن دنمونید با

 

.بهمون نیبد زحمت  یب لوپزو فریجن خواهرتون آدرس دوستان دیببخش  اوه اوه:کاوه  

 

. میجون نایآنجل اقوان از ما ریخ نه:من  

 

. خانومم تو  یشد خوشگل چقدر قلبم آه:ریام  

 

  گفت زده خجالت ریام که میکردیم نگاهشون وار چندش همه

 

��خانوما همتون نیشد خوب چقدر بود نیا منظورم....یعنی+  

 

   خنده ریز زدن همه

   گفت کاوه هوی

 

�😉�میببند چشمامونو+  

 

گفت   و زد پهلوش به یا سقلمه ریام  

 

. داداشم لحظه چند ببند دهنتو زحمت یب+  

 

. چشم به یا-  

 

نازگل؟ :کاوه  

 

بله؟+  

 

؟یکردی م کمتر کمی شدینم -  



 

؟یچ+  

 

.افتاد پس داداشمون میشد ریام یب یکردی م خوشگل کمتر گمی م-  

 

   دیخند زیر و شد قرمز نازگل

  شدیم آب  خجالت از داشت رمیام

  میدیخند یم فقط الله منو

   گفت ریام  هوی که میبر میخواست

 

.ادایم  بهتون یلیخ لباسا+  

 

.مینداشت لباس میبرداشت اجازه بدون دیببخش توعه؟ لباس نایا یراست:ایم یک  

 

  گفت و دیرس  راه از کامران هوی

 

. اندازتونه خوب چه لباسام به به+  

 

   شدم آب خجالت از و گرفتم گر که بودم من نباریا

  شدی نم ن یا از تر بد بتیمص خدا یا

 

شماست؟ لباس واقعا.....عه+  

 

.خانوم ایمیک بله-  

 

   دیببخش ارمیم درش االن خب+

 

. ندارم الزمشون من ستین یازین نه-  

 

ی مرس باشه آهان+  



 

   باغ سمت میکرد حرکت عجله  با دخترا با

   زدن حرف کردن شروع الله و نازگل هوی که میزدیم حرف و میبود نشسته آلبالو درخت ریز

 

الله؟+  

 

نازگل؟ جانم-  

 

گفت؟ یچ باهات چت تو کاوه+  

 

ی چیه-  

 

؟ یعنی  نگفت ییییچیه+  

 

گفت؟ یم یزیچ دیبا نه-  

 

.داره دوستت  پسره نیا کنمیم فکر من نیبب +  

 

؟ییییییییییییییچ-  

 

. داره دوستت هم یلیخ آره+  

 

. باشه داشته خب-  

 

ن؟یا یچ یعنی وا+  

 

.ندارم شویآمادگ االن من-  

 

؟یش دوست یکس با که نیا+  

 



.آره-  

 

؟یکن فکر روش یخواینم +  

 

. نه االن.....یعنی نه-  

 

بگم؟ یچ باشه+  

 

بهم؟  یبگ  گفت خودش-  

 

.نه+  

 

!؟یگ یم راستشو یدار-  

 

.بدونه نظرتو خواست کاوه آره راستش....خب.نه+  

 

بگو  بهش-  

 

و؟ یچ+  

 

.هیمنف جوابم نکهیا-  

 

.شنکهیم دلش خب+  

 

؟ یچ من ی شکسته دل-  

 

  نمونیب  شد حکمفرما یخاص سکوت حرفش نیا با

  نبود یشدن خب یول میکن عوض رو جو میخواست

   گفت نازگل هوی

 



  ونه؟یدرم یا گهید کس یپا+

 

   میشد ناراحت براش یلیخ و میخورد ی بد حال ضد الله حرف با

 گفت 

 

. نهیسنگ  یلیخ بفروشتت مواد یبرا پدرت نکهیا درد-  

 

باشه  دردت  یدوا خوادیم که شده دایپ  یک ی االن یول زمیعز دونمیم+  

؟یکن فکر بهش راجب یحت  یخواینم باشه زخمات َمرهم  

 

. نه االن-  

 

. هیمزخرف زهیچ عشق من بنظر:ایم یک  

 

کنه؟ی م تتیاذ سام  زمیعز چرا:نازگل  

 

   کنم یباز نقش دیبا دادمو دست  از حافظمو که افتاد ادمی تازه

................ نه گفتم و زدم  یدرد پر لبخند  

   گفت و  کنه عوض بحثو خواست نازگل

 

م؟ یکن درست کیک  میبر ستیپا یک+  

 

. تونمی نم من-  

 

.گهید پاشو عه+  

 

��باش یکرد اصرار  چون-  

 

گه؟ید یایم هم تو الله+  

 



.ستمین بلد یچیه من:الله  

 

  یباش شمونیپ  فقط یتونیم خب آهان+

 

  نبود ما به حواسش

   گفت و داد تکون جلوش دستشو نازگل

 

  ؟ییکجا  توعما با شتیپ+

 

.نجامیا جا چیه-  

 

نه؟ مگه یا کاوه  شیپ+  

 

. بابا نه-  

 

.  یباش راحت ما با یتونی م+  

ه؟ یچ بهش  گفتن نه یبرا تیواقع لیدل  

 

.ترسمی م-  

 

؟ یچ از+  

 

.مردا-  

 

. هی عیطب واقعا نیا یداشت که یمشکالت با زمیعز هیع یطب نیا خب+  

 

. واال بگم یچ هوووف-  

 

   بکن فکراتو قشنگ نیبش  نباش نگران+

 



باشه-  

 

  آشپزخونه سمت میکرد حرکت هم با

 

  اریب خچالی از رویش مرغو تخم تو الله ارمیم  در  رو روغن ظرفو من:نازگل

   اریب شکرو آردو هم تو ایم یک

 

کجاست؟ آرد-  

 

   باال  نتیکاب +

 

.باشه آها-  

 

  بود باال یلیخ  آرد  لیوسا آوردن یبرا میرفت

  نتونستم اما دارم برش خواستم

   بود رونیب الله و بود کرده صدا رو الله کاوه

.م یاریب در ییدوتا که نبود نازگلم  

   روش رفتم و برداشتم رو یخور نهار زیم یصندل

  کردم حفظ تعادلمو  بعدش یول خورد لق کمی اولش

  دیرس  بهش دستم باالخره که رمیبگ  آردو خواستم و کردم بلند پامو

   خوردم سر که نییپا  امیب  خواستم و برداشتم سشویک

  نکهیا یجا به که بستم  چشمامو ترس با و

   اومدم  فرود آشنا و نرم و گرم یجا هی تو امیب فرود نیزم رو

   بود کامران عطر عطرش

  میبود شده ها مرده نیع و سرمون رو بود شده یخال  آرد کل

   یهوشیب به زدم خودمو و بستم چشمامو

 

خوبه؟ حالت+  

 

   ندادم جواب دوباره من و کرد تکرار که ندادم یجواب



   شدم مونیآرد وضع  و سر به هاشون خنده کیشل متوجه هوی و اومدن ها بچه

  نییپا اومدم کامران بغل از

  گوشم رو گذاشت شال یرو از دستشو و کمینزد اومد

 

؟یدار کاریچ گوشم با چته+  

 

. نه ا ی هست آرد توش نمیبب  خواستم-  

 

اونوقت؟ چرا وا+  

 

. یشد هوشیب کردم فکر مگه یکر-  

 

بودنم؟ اریهوش و بودن هوشیب مهمه+  

. داره نباشه تنم به سر یخوایم که ییتو حال  به ی فرق چه  

 

ادیز یلیخ مهمه یلیخ مهمه آره-  

 

  گفتم یرسم یلیخ و ببندم شموین و بخورم خندمو کردم  یسع بودم شده خوشحال و  زده جانیه یلیخ حرف  نیا از

 

اونوقت؟ چرا+  

 

��کوچولو آشپز سر کنه درست کیک  خوب و زیتم انقدر برامون یک یریبم ای یش هوشیب  تو-  

 

   دستش از بودم یحرص یلیخ

  منه کردنه  عیضا فکر به فقط زیچ ی پسره

  کنم عوض لباس خواستم و در سمت رفتم تیعصبان با

کرد یم نگاهم اش خنده همون با کامران  

   گفتم و ریام سمت کردم رو

 

ر؟یام+  



 

؟ یآبج بله-  

 

؟یدیم بهم شرتیت هی+  

 

��پوشهی نم لباسمم قهره  من با االن برو برو آره:کامران  

 

الیخ یب نینکن دعوا:ریام  

 

.ستین دعوا:ایم یک  

 

 

جنگه که ستین دعوا آره: کامران  

 

. یصدام  یکپ االن تو جنگ نیا تو:ایم یک  

 

؟ یعنی شم رحم یب بودا رحم یب یلیخ صدام :کامران  

 

.یخوب یلیخ االن ستین:ایم یک  

 

. بهترم سام از:کامران  

 

.ییییییلیخ آره آره:ایم یک  

بود؟  کهیت نیا االن:کامران  

 

.آره:ایم یک  

 

.��شماها نیهست یبیعج موجود:کامران  

 

.ادیم بر یکار هر بیغر و بیعج یموجودا از+  



 

��برسه  دادم به خدا  یوا:کامران  

 

..........بهم بده لباسو تا شدم ریام منتظر و رونیب رفتم حرص با  

   آورد لباسو

  دمشیپوش خودم یرو یآردا  کردن زیتم از بعد و رفتم و کردم تشکر بود دیسف شرتیت هی

   مشغولن ها بچه دمید که خونه آشپز تو نییپا رفتم

  کنم درست کیک هی خودم من تا بزارن تنهام خواستم ازشون

   رفتن  و کردن  قبول کردم خواهش یوقت یول کردن نق نق کمی اولش

   بودم دهینپوش شال

   رونیب فرستاد رو کاوه ستین سرم یچیه دید کامران یوقت که تو اومدن کاوه و کامران هوی

گفت و جلو اومد اخم با  

 

؟یگردیم سرلخت اومده یقحط شال و یروسر خداروشکر+  

 

داره؟ یربط شما به-  

 

   بپوش لباس عیسر منه به ربطش تموم آره+

 

.خوامینم -  

 

.نیبب +  

. تونمی م که یدونیم خودتم  

......... یکس هرررررر نیبب.........یکس اگر  

.شهیم کور  نهیبب  موهاتو اون  از تار هی  

 

هان؟  پوشمینم یچ پوشمیم یچ من چه تو به-  

 

   من سر رو گذاشت و برداشت و بود سرش رو که یکپ کاله و جلو اومد

  تنم دیپوش بزور و  آورد در هم رو بود دهیپوش شرتشیت رو که یا یمشک  رهنیپ



   گفت و دیخند

 

. تحمله قابل  برام قدر نیهم تا تی حجاب یب+  

 

؟یحجاب یب یگ یم  نایا به تو-  

 

.آره+  

 

یا یمیقد یلیخ-  

 

(رو مردا) جنسامو هم شناسمیم آخه پرستم ناموس بگم شهیم نه یمیقد+  

 

. رونیب برو باشه-  

 

. ایارینم در رو اونا+  

 

رون یب برو خب یلیخ-  

 

درسته؟ میکن یخداحافظ و میببوس   همو دینبا االن میستین هم با که اونجا از+  

 

.نیبکش خجالت شده که کممی-  

 

.نزن  حرف یرسم فقط باشه اَه+  

 

خداحافظ-  

 

درسته؟ برو و شو ساکت ییجورا هی یعنی کلمه نیا خب+  

 

.آره-  

 



. خداحافظ باشه+  

 

. خداحافظ-  

 

  گفت و تو آورد  در از سرشو دوباره که رفتیم داشت

 

. بپزه اگه البته هستم کتی ک منتظر برگشتم+  

 

.یبخور ازشو کهیت هی یحت زارمینم شد خوب اگه-  

 

. خرمیم خودم یبرا امیم دارم من نشو یعصب باشه+  

 

.خب بخر-  

 

=/ خب خرمیم+  

 

.گهید بخر گفتم منم-  

 

؟یقهر االن تو نمی بب ستایوا+  

 

.ریخ نه-  

 

.یستین قهر اصال که مشخصه کامل طور به زدنت حرف  از اصال+  

 

؟یبر یخواستینم -  

 

.اره+  

 

.بسالمت-  

 



؟ ��یکنی م رونمیب+  

 

آره-  

 

��خداحافظ+  

 

. خداحافظ-  

 

  بپزم خوب کیک هی بتونم  اگه کردم یسع منم و رفت

پختم ی م درست کویک دیبا شده که کامرانم یرو  کردن کم یبرا  حداقل  

  انداختم پمی ت به نگاه هی که بودم مشغول

   بودم شده ابونیخ و کوچه تو یجوونا نیع

کردم شروع دوباره و زدم یلبخند شدنش یرتیغ و شیپ قهیدق چند یادآوری از  

  کیک دادن  ادامه

 

                            **** 

 

  فر تو گذاشتم و قالب تو ختمیر موادو و شد تموم باالخره

   دن یپرس ها بچه که حال تو رفتم

 

شد؟ تموم:نازگل  

 

.شد تموم آره+  

 

. نیبش ایب ینباش خسته:الله  

 

.کنم  استراحت کمی  باال رمیم نه+  

 

؟ یبرداشت کجا از شد اضافه بهت لباسا نیا چرا تو:نازگل  

 



.بود باال کمد تو.....خب.....امممم+  

 

؟ یمطمئن:الله  

 

.آره+  

 

️♀��باشه:نازگل  

 

باال  رفتم من+  

ایدر میبر شب قراره تو ک  یک خوردن از بعد که ایب برو باشه:الله  

 

رون؟یب نیهم+  

 

   ساحل میبر گذاشتن  قرار آره:نازگل

.دیخر  رفتن االن نیهم یبرا هم پسرا  

 

.امیم زود باشه آها+  

 

فعال  زمیعز برو:الله  

 

.فعال+  

 

  تخت رو دمیکش دراز و باال رفتم

  کنم در یخستگ  کمی تا بستم چشمامو

  بردی نم خوابم

  نبرد خوابم یول شدم اونور و نوریا کمی

  نبود معلوم و خونه تو بود ومدهین هنوز میاومد یوقت از شهال

  نبود داشیپ و رونیب بود رفته سامم

   باشم کامران یایمیک بودم تونسته شده هم قهیدق چند یبرا و بود راحت الم یخ که خالصه

  سام یبرا یتقلب یایمیک نه



   سام حال به خوش

  باشه ینطوریهم منم خواب داشتم دوست همش کنه دارشیب تونهی نم بمبم خوابهیم یوقت نهی سنگ  یلیخ خوابش

  خوابم خوش و زیخ سحر یلیخ من یول

  و شدم موندن اتاق تو الیخ یب که شدمیم پهلو اون پهلو نیا یه

  نییپا رفتم

.نبودن دخترا  

   زدم کیک به سر هی و رفتم

  بود کرده پف خوب یلیخ

  شدم کردنش آب مشغول و ظرف تو ختمیر و درآوردم رو شکالت خچالی تو از

  اومدن دخترا هوی

 

ن؟ یبود کجا+  

 

. باغ تو:نازگل  

 

د؟یخر میبر قراره یک+  

 

. میبر صبح  فردا دیبا:الله  

 

چرا؟+  

 

. میدار ای در قرار که بعدشم ۷.۸ شهیم نای ا و میبخور رو کیک و انیب ها بچه تا ۵   ساعت االن آخه:نازگل  

 

. نداره یفرق من یبرا باشه آها+  

 

.ایحال،ب تو میریم ما:نازگل  

 

  نیبر باشه+

 

  شدم ملحق بهشون شکالت کردن آب بعد منم و رفتن



   کرد خوردن پسیچ به  شروع ولع با نازگل هوی

 

. یشیم خفه االن تر آروم چته+  

 

.شهینم میزیچ بابا نه-  

 

خواست دلم منم هوی اصال خوردن یکرد شروع دهینرس بهشون یزیچ که ییکسا نیع+  

 

=/ وسط نکش منو گهید بخورم  پسیچ خوامیم  بگو-  

 

.یگفت تو که هین یهم قایدق آره�😁�+  

 

.خوامیم منم:الله  

 

. اریب آشپزخونه از برو+  

 

  خودش یبرا ارهیب رفت و دیکش یپوف

   افتادم آرزو ادی هوی

 

.دخترا یراست+  

 

بله؟-  

 

!!!!! کجاست؟؟؟ آرزو+  

 

. دونمینم:الله  

 

ست؟ین خونه تو ؟یدونینم  یچ یعنی.وا+  

 

. نه:الله  



 

.کامرانه با نباش نگران:نازگل  

 

؟ یمطمئن+  

 

. دیخر رفت باهاشون آره:نازگل  

 

.باشه هووف+  

 

. هینیریش دختر یلیخ-  

 

:(یلیخ آره+  

 

️♀��مامانش حال به خوش-  

 

   شدم  ناراحت لحظه هی

  بودم شهال یجا به من االن کاش یا

   گفتم  و کنم حفظ لبخندمو کردم یسع

 

.آره+  

 

نازگل +  

 

الله؟  جانم-  

 

ن؟یهم  با وقته چند ریام و تو+  

 

.مین و دوسال امسال با-  

 

. انگار تازست رابطتتون خوبه+  



 

. ییجورا هی آره-  

 

. داره دوستت یلیخ معلومه حرفاش از+  

 

��آره-  

 

.نیش  خوشبخت خوبه+  

 

.زمیعز یمرس-  

 

آرزوعه؟  پتونیاک تو کیکوچ ی بچه تنها نهیا منظورم  یعنی ن؟ینشد دار بچه+  

 

   شد هم در نازگل ی چهره

  گفتم قبلش خودم  و بگه یزیچ نذاشتم افتاده رفته  دست از ی بچه اون ادی مطمئنم

 

.نبود ایدن به عمرش  یول بود دونه هی چرا+  

 

.................. میبست  بحثو و کرد ی همدرد ابراز یناراحت با الله  

 

   شه  عوض  هواشون و حال که  بردم خودم  با هم رو الله و نازگل و کیک سراغ رفتم و پاشدم

خوبه بده نشون داشت یسع نازگل  

.بود پخته کیک  

  بود شده خوب کمیک بار نیاول یبرا

.بود شده خوب یلیخ  

.  اصال منه روز امروز شکرت ایخدا  

   میگذاشت ینیس هی تو و میکرد جدا قالب از رو کیک

  روش میدی چ ارویفرنگ  توت دونه دونه و میخت یر روش یآبشار شکالتارو

م یکرد پر میکرد دایپ نتیکاب ته از که ییزایاسمارت با وسطشم  

  بود شده خوشگل یلیخ



   بود رونیب یکایک نیع

   و شه سرد تا خچالی تو گذاشتم کویک

   میشد پسرا منتظر  و حال تو میرفت ها بچه با

   شد بد حالش و دیپر نازگل  رنگ هوی

  میرفت باهاش هم الله منو  و ییدستشو سمت رفت عجله با

   بود بسته درو و بود ییدستشو تو یول

  چطوره حالش مین یبب میتونستی نم

 

؟ یخوب نازگل+  

 

. درو کن باز نازگل شدیچ:الله  

 

   گفت و کنار دیکش منو الله هوی

 

باشه؟  شده بد حالش بچه خاطر به نکنه+  

 

. واال دونمینم -  

 

داشت؟  دوست رو بچه یلیخ+  

 

باشه؟  نداشته دوست رو خودشه خون  از که یکس آدم شهیم آره،مگه-  

 

. کردم ی غلط چه یاله رمیبم یوا+  

 

  کنه فراموشش زودتر نگو یزیچ الیخ یب-

 

.باشه+  

 

  رونیب اومد نازگل که میبود منتظر لحظه چند

 



نازگل؟  یخوب+  

 

.خوبم آره-  

 

کنم؟  خبر دکتر هوی شد چت+  

 

. ایمیک  ستین  یازین بابا نه-  

 

.شهینم  که ینطوریا+  

 

.شمیم  بهتر کنم استراحت کمی-  

 

؟ یچ ینشد اگه+  

 

  باهاتون دکتر امیم نشدم اگه-

 

.کمی  بخواب برو باشه+  

 

   میگرفت دستشو و بره راه میکرد کمکش الله با

   تخت رو دیخواب  و ریام و اون اتاق تو مشیبرد

   بخوابه تا مینشست کنارش

 

رون؟یب نیرینم +  

 

. نه:الله  

 

. نوچ:من  

 

ن؟ینیبش  سرم باال نیخوایم:نازگل  

 



. آره:الله  

 

هنوز  دیجوون بده خداشفاتون دوارمیام:نازگل  

 

��نننننننننیآم:من  

 

.دهیخواب میشد متوجه و شد منظم نفساش یصدا  که بود  نگذشته لحظه چند و مینشست  

 

.اومدن پسرا ایمی ک+  

 

واقعا؟-  

 

آره+  

 

. پس نییپا میبر-  

 

.باشه+  

 

ا؟یم یک گمی م-  

 

الله؟  بله+  

 

بمونه؟ تنها نازگل-  

 

نترس  شده نیسنگ خوابش آره+  

 

..................... میبر باش-  

  م یشد پسرا متوجه که نییپا میرفت

 جمع رو کیک یها ظرف و میکرد شروع و آشپزخونه تو میرفت الله با بودن دهیخر که  یلیوسا گرفتن و سالم از بعد

  میکرد



   اومد ریام هوی

 

ا؟ یمی ک+  

 

بله؟-  

 

کجاست؟  نازگل+  

 

.خوابهیم کمی  گفت بود خسته-  

 

ده؟ یخواب تازه+  

 

.نکن دارشیب زوده یلیخ هنوز آره-  

 

.یآبج باشه+  

 

  می شد مشغول دوباره ماهم و رفت

.میختیر جام  تو تعداد به و میکرد درست پرتقال شربت بود گرم هوا چون  

. کامران  جز به گذاشتم همه یبرا و کردم میتقس رو کیک  

 

ا؟ یمی ک+  

 

بله؟-  

 

. کمه شیکی+  

 

. بخوره ستین قرار کامران-  

 

چرا؟  وا+  

 



. نداره خوردن  حق شه بد کمیک اگه گفتم منم و ستمین بلد من گفت خودش میبست  شرط-  

 

کنه؟ نگاهمون اون میبخور  ما ستین زشت+  

 

.دهی م فیک هم  یلیخ اتفاقا اصال نه-  

 

. بله بله+  

 

  رونیب  میرفت و گرفتم کوی ک ینیس  منم و برداشت  شربتارو ینیس

  مبل رو بودن دهیکش دراز و بودن خسته باشن کنده  کوه که ییکسا نیع همشون

   کیک یدستا شیپ  میتقس کردم شروع

   دادم ریام به

   دادم کاوه ی عنی شیکنار به رفتم و ندادم بود نشسته وسطشون که کامران به

   مینشست و گذاشتم رو  الله و آرزو خودمو یبرا بعدم

 

ا؟ یمی ک+  

 

ها؟-  

 

؟یآورد ریگ میتی وسط؟ نی ا ینداد کیک من به چرا االن+  

 

.ریخ نه-  

 

؟یچ پس+  

 

؟ی خورینم  منو کی ک ینگفت مگه-  

 

.آره+  

 

.گهید یبخور کمویک یندار حق پس خب-  



 

   گفت تعجب با

 

؟یکرد درست خودت نویا یبگ  یخوایم+  

 

کرده؟ درست یک پس-  

 

  اریب  منم کیک بدو بود یا مزه یب هیشوخ بابا برو+

 

   شده یحرص ندادم بهش نکهیا از دونستمی م و بود کیک عاشق وار وانهید

  گفتم و زدم  یا ثانهیخب لبخند

 

. م ....ی...ر ...ا.... د....ن نوچ-  

 

؟ یکنیم لج  من با یدار+  

 

.اوهوم-  

 

.خوامیم  کیک من��+  

 

.میندار کی ک ما-  

 

.خوامیم  کیک  من گفتم+  

 

  داشت کیک درخواست ها بچه نیع

  بهش دادم و بردم و دست شیپ هی تو گذاشتم کیکوچ یلیخ ی کهیت ه ی چنگال هی فقط پاشدم و دمیخند

   ستادیا همه جلو و شد پا

 

م؟ یچ شکل من ها بچه+  

 



=/ چرا؟ وا:من  

 

   آخه یار یم غذا گربه بچه یبرا مگه+

خوامیم کیک من  

 

.گهید ک  ی ک نمیا خب-  

 

دارن؟  ادیز اونقدر ر یام و کاوه چرا ض؟یتبع چرا+  

 

.یبخور کمویک تو خوادینم دلم چون-  

 

  خورم ینم  تورو  کیک باشه خب+

 

   خورد نصفشو هیثان سه تو و گرفت  رویام کیک عیسر زیم رو از

  خورد شربت از  جرعه هی و گفت یشیآخ

   گفت لبخند با و شد پا

 

  نبود خوشمزه.یش آشپز تا  مونده یلیخ هنوز+

 

دنیخندیم بهمون داشتن  ها بچه همه  

   نگفت یزیچ و رفت که ندادم بهش یمحل

......  ی پسره  

........ گهی م طونهیش  

. الیخیب هووف  

   اومد هم الله و اتاق تو رفتم

   زد داد کاوه هوی

 

ظرفارو؟ میکن جمع ما نیریم در  نیدار االن+  

 

آره-  



 

الله؟+  

 

بله؟-  

. ایشد ینطوریا یگشت ایمی ک با+  

 

............ ساحل میبر و میبپوش  لباس تا اتاق تو میرفت هم با و دمیخند  

  بود شده شب

   مینشست ساحل لب و رونیب میرفت ها پسرونه لباس همون با

  اومدن و کرد داریب نازگلو رمیام

   میدیکشیم یفرض یخطا شنا رو و میبود نشسته

  شدن کمونینزد پسر پیاک هی که

 

ن؟یدیپوش پسرونه لباس چرا نیبپوش رهنیپ دیبا شما ییگرایج چه اوه+  

 

  پاشون وسط یمحکم ی ضربه که رنیبگ   دستمونو خواستن و جلو اومدن که میا یب میخواست و میپاشد و مینداد جوابشونو

  رتشیبگ  زد داد و شد دال پسره زدم

  بود دهیفا یب زدم پا و دست یچ  هر یول کنم فرار خواستم

   کنم صدا رو ها بچه تونستمینم  و دهنم رو بود گذاشته دستشو

   گفتیم که اومد کاوه یصدا پشت از هوی

 

شما؟ نیندار ناموس+  

 

   شدن ریدرگ هم با و کرد صورتش حواله یمحکم مشت و جلو اومد

   بده نجات دوستشو که کاوه سراغ رفت و بود کرده ولم پسره

 

. یعوض کن ولش+  

 

شکوندیم اونارو یگفتنا یور یدر  و جنگل یآسا مرگ سکوت که  بود الله منو یغایج یصدا فقط  

   اونا سمت گرفت و درآورد بشیج از یبزرگ  نسبت به یچاقو کاوه هوی



قلچماقا  اون تا میدیترس الله  منو شتریب چاقو اون از  

   شدن نگران چاقو دنید با یول

  رفتن کردن دیتهد کمی از بعد

  گفت یآخ و دیکش صورتش به دست هی و نیزم رو نشست کاوه

  کردیم هیگر هنوزم الله

 

خانوم؟ الله نیکنیم هیگر یچ واسه+  

 

. بدبخت خب دهیترس وا: من  

 

. یکس از نترسن گهید دوارمیام باشه.آها+  

 

کاوه؟ شده یزیچ:الله  

 

.ریخ+  

 

خوبه؟ حالت کاوه:من  

.بابا چته  

 

.یچیه+  

 شده پولدار تالشش با که هیاحمق همون نیا گنی نم میش  پولدار و میش موفق چقدرم هر  شهر نییپا یها بچه ما یدونیم

  ست؟ ین رهیفق اون پسر نیا گنیم

.کرده هاش  کار چه به مجبور یپول یب نیبب  

 

کاوه؟ داره یربط چه:من  

 

  نهیهم هم ما کردن یعاشق+

. شیبخوا  

.شیبخوا یه  

.شیبخوا یه  



.نخوادتت درعوضش اون خب یول  

. نخوادتت اونقدر  

.ینخوا خودتو خودتم گهید که نخوادتت اونقدر  

 

   بگم یچ دونستمینم

  گفت کاوه که بزارم تنهاشون خواستم و پاشدم نشه تر می وخ اوضاع تا کردم سکوت فقط

 

  ومدهین  ما به ایباز کی رمانت نیا+

 

. ایب خودت به کاوه-  

 

ایم یک خودمم حال تو من+  

 

.یستین-  

 

   هستم کامال اتفاقا+

.من  مثل یک ی نه دواریام یعاشقا یبرا  زدن حرف و موندن تنها نیا  

 

........الیو سمت رفت و شد جدا  ازمون هم تو یاخما با و شد پا  

 

ا؟ یمی ک+  

 

جانم؟-  

 

!بدبختم؟ انقدر من چرا+  

 

زم؟یعز بدبخت چرا-  

 

گفتم؟ یا گهید زیچ خوامیم  وقت گفتم نکهیا جز من مگه کنه؟ رفتارو نیا باهام دیبا چرا+  

 



.ترسهی م خب-  

 

؟ یچ از.هه+  

 

.ارنیدرب  چنگش از تورو نکهیا-  

 

. بابا برو+  

 

.گمیم یجد بخدا-  

 

.داره نظر بهت کامران......یدونیم.....یول ها یسام زن تو دونمیم  ایمی ک+  

 

   بود گرفته دلم

  گفتمی م یک ی  شیپ دیبا

 

.ستی ن  یکنی م فکر تو که یاونطور-  

 

ه؟ یچطور پس+  

 

. بود سالم ۱۵ من یدونیم-  

  بودن گرسنه مردم روستامون تو

  رنینم  یگرسنگ  از تا بخورن و رنیبگ  ریش شده که کممی تا ستادنیا  یم صف ها بچه

 

.دادم قورت بغضمو  

 

.اومد یم بدم مامانم از-  

  میداشت بحث  باهم و کردیم دعوام همش

  نداشتم دوست خونمونم

  بود کرده ولمون بابام

  دونستمیم یاضاف هی خودمو همش



   گذاشتن پسرو هی با ازدواجم قرار دمیفهم که برگشتم مدرسه از روز هی

.شناختمشینم  

.هیک  دونستمینم  

  مهمه خونواده حرف بود رسم ما یروستا تو چون بشم  زنش مجبورم دونستمیم فقط

  بودم  کتریکوچ سال هی منم

  میسالگ  ۱۶ از تر کیکوچ یلیخ

   بودم تر خام یلیخ

  بودم عقد سفره سر کامران با که شدیچ دونمیم

  داشت نظر و کرد حمله بهم جنگل تو برادرش

زنداداششم من دونستینم اونشب یول  

  بودم نشده بالغ هنوز و بودم بچه

   داشتم  دیشد درد  دل روز هی

  میبود مجبور کامران خاطر به باردارم من میگفت و کامران ی خانواده به م یبود گفته یمصلحت دروغ هی ما

   کرد تجاوز بهم کامران جایب  قضاوت و اتفاق هی یط شب هی

  بود تجاوز همون توسط شدم زنش که یبار نیاول و مینداشت یارتباط هم با قبلش ما

  ندارم دوستش کردمیم فکر من

شمی نم دلبسته کردمیم  فکر یدونیم  

.......... یول  

  نشد یول

. شدم عاشق زدو  

  شهر پسر نیتر یعصب و نیتر مغرو عاشق

  گستید یک ی با و کنه ی م انتیخ دمیفهم مدت هی بعد

   شدم فلکم یحت کامران خاطر به من خب

  میگذاشت سر پشت ویبد یروزا یدونیم

   کرد  اعتراف خودش نکهیا تا نکردم باور داره دوست رو گهید یک ی دمیشن یوقت

   کرد اعتراف شهال به عشقش به عشقم

   شکستم یلیخ من یدونیم

  شدم نابود یلیخ

   دیکشی م شیآت به دلمو دیدینم  یکس که میپنهون یاشکا

 



   دادنینم ادامه ی اجازه اشکام

  بگم رو هیبق تونستمی نم

 

شهال دنبال اومد کامران روز  هی که خونشون رفتم و شدم  مواجه سام با که تهران اومدم-  

   برادرن و خواهر شهال و سام

   اومد ازدواج سند با و رفت که کردم یتوجه یب بهش

   کردم سکته دمشونید یوقت من خب

   کنهیم وونهید آدمو  عشق دادن از ترس

.وونهید  

 که گفتم کردمو یباز نقش برسه شیزندگ به راحت کامران نکهیا خاطر به و نیزم  به خورد سرم کردم سکته یوقت

  ستین ادمی زده سر ازشون که ییخطاها و گذشته

  سخته یلیخ یدونیم

   سخته یلیخ من یبرا

   بودمش دهیبخش بازم من  بود کرده باهام که یکار اون با

.......... اون خب یول  

   کردم یا خنده

کرد شهیم کارشیچ گهید  دله  

   نهیبی م همونو بخواد ویک هر

.................... نهیب یم اونو فقط نیهم برا خوادیم رو شهال کامرانم  

 

  کرد یم  نگاهم مبهوت و مات الله

کنه  هضم رو دهیشن که ییها جمله تونستی نم  

 

........... واقعا......وا....وا+  

 

.بود راست همش آره-  

 

............... من......خب+  

 

.یبگ  یزیچ ستین آره-  



 

   زد صدام که الی و سمت رفتمیم داشتم و شدم پا

 

ا؟ یمی ک+  

 

بله؟-  

 

؟ یریم کجا+  

 

  کردم  قرمزم یچشما به اشاره هی

 

.برگردم بشورمشون رمیم-  

 

منتظرم نجایا من+  

 

. امیم االن باش-  

 

   دتمید کامران راه وسط که کنم عوض لباسامو تا باال رفتم

  باال برم تا کردم کج راهمو

 

.نمی بب ستایوا+  

 

  دادم ادامه رفتنم به و نگفتم یزیچ

 

.ستمین باتو مگه+  

 

   اونور برو دستمو کن ول-

 

؟ یکرد هیگر چرا+  

 



. دستمو کن ول گفتم توچه به-  

 

؟یکنیم ینجوریا چرا+  

 

.لطفا برو  و بکش دستتو  باشه؟ کن ولم  گمیم  بهت خوش زبون با نیبب -  

 

.نمی بب ستایوا+  

؟یکرد هیگر چرا گفتم  

 

. آخه دارم تو با کاریچ کنم هیگر داشتم دوست-  

 

کنه؟یم درد تیی جا+  

 

.آره-  

 

. دکتر میبر بگو کجات؟ خب+  

 

گفتم هیگر با و قلبم رو گذاشتم نبودرو دستش قفل    که دستم اون   

 

.نجامیا-  

.کنهیم درد نجامیا  

.کنهیم درد یلیخ  

.دستمو کن ول حاال ؟یدیفهم.بخوابه و ستهیوا خوادیم فقط  دلش داره درد جور بد نجامیا ها؟ رم؟یبم کنم کاریچ  

 

  اتاق تو رفتم کردو ول دستمو

  کنم جور و جمع  خودمو کردم یسع و شستم صورتمو و دست ییدستشو تو

ننیبش ساحل کنار رونیب بود قرار  ها بچه  

  نرم که بود زشت

  ها بچه شیپ رونیب رفتم و کردم عوض لباسامو

  کاوه و شهال جز به بودن همه



 

.سالم+  

 

.یآبج سالم:ریام  

 

ر؟یام یچطور+  

 

.قرمزه چشات ؟یخوب شما میست ین بد که ما-  

 

   بگم یچ دونستمینم

  گفتم دمویخند زهینر اشکام تا انداختم آسمون به  ینگاه و دادم قورت بغضمو کردم هیگر بگم جمع تو خواستمینم

 

.چشمم تو رفت بکشم چشم خط خواستم ستمین ماهر نازگل نیع من+  

 

   کردن نگاه نازگل به عشق با و زدن قهقهه کرد شروع ریام

  نبود خوب حالم

.بخوابم زودتر خواستیم دلم  

 

ها؟ بچه گمی م+  

 

ا؟یمیک بله:کامران  

 

.نبودم شما با+  

 

.ها بچه یگفت:کامران  

هام؟  بچه همون نیب منم ینی بی نم یکور  

 

.کن صحبت درست+  

 

.کنما خفه ایدر نیا تو رو همه نکن کار  هی ایمیک ننداز کل من با:کامران  



 

  دمیترسیم ازش

  بود بسته دهنم

   بگم یزیچ نتونستم

 

. بگو کارتو:کامران  

 

م؟ یگردیبرم  یک+  

 

.بخوام من وقت هر-  

 

م؟ یگردیبرم یک واقعا کامران کنمینم  یشوخ+  

 

  خواست دلم وقت هر نکردم یشوخ منم-

 

. بده جواب ینطوریا  و باشه خوشحال شدیم باعث نی هم و خورمیم حرص دونستیم  

.بخونه آهنگ خواست کامران از ریام هوی که  شیآت به رهیخ و میبود نشسته  

  کرد مخالفت سخت یلیخ اولش

................... کرد شروع و کنه مخالفت نتونست براش آورد تارویگ ریام یوقت یول  

کرد شروع  

 

.  ست،احوالمین راه به رو]   

.کارم ریدرگ روزا بد شبا  

.... یکشت منو تو....      ین خوش حالم  

ین پشت نیا وخنده نمیش یم پنجره پشت  

. هم تو....اخما  

. کوهن ها غصه  

.دورم ازت مجبورم،که انگار  

. شومن شبها،چقده نیا تو یب  

.رومن داره ریتاث رفتارت چقده  



.کنم روبازش بحثه نیا جلوت تونمینه،م  

.کنم سازش ییتنها باغم تونمینه،م  

.کنم توخواهش به که دهیم نه،غروراجازه  

.کنم نوازش موهاتو زنهیم پر دلم .من یول  

.باورش ینکن دیشا بت گمیم یزیچ هی  

.[آخرش نیهم تا بودم چشات مست یول  

 

  بود من یرو خیم آهنگ اول  از کامران نگاه میبود آهنگ فاز تو همه

  بدزدم چشمامو کردمیم یسع

  کرد صاف  صداشو و دیکش یهوف

 

هیچ بگومشکلت.میحرفاروندار نیا ماکه]  

هیچ خوشگلت یاشکا اون  لیدل آخه بگو  

ه؟یک دلت تو بگو  

. ندارم یکار اصال من  

.[گهههههید  ولت کنمی م یخوایم  ویکس بدونم  

 

   نیی پا گذاشت تارویگ و کرد یهوف

 

بود مزخرف یلیخ دتیا ریام اَه+  

 

  میبود شده گرم تازه گهید نکن تیاذ ایب.داداش شدیچ-

 

   بود یعال یلیخ صداش  ییخدا

 

.رمیبگ  غذا رمیم من شهینم +  

 

.بخون ایب میدار غذا-  

 

.ریام کن ول+  



 

. الیخیب رو هیبق گهید بخون دارمو دوست من که اونجاشو فقط خدا تورو-  

 

. ریام هووف+  

 

. داداش یمرس-  

 

کرد شروع و برداشت تارویگ  

 

.یباش آب دیبا شم،تویآت گوله هی من》  

.میباش  خواب گهیهمد بغل دیبا االن  

.یباش راست رو باس هم تو.بودم راست رو که من  

. یداداش ینش همه با راحته انقده  

.یباش خوب دیبا شدم،تو بد اگه من  

.یداشت دوست امویباز خل آخه نهمهیا که تو  

. دادم   رد اگه من  

《☆............یالکل بشم تر بد یبر یبزار که ،نهیکن جمع منو دیبا تو  

 

  بود ایدن هی کلش آهنگ نیا 

  بود حق حرف همش

   بود دل حرف همش

............... خوندیم دلش از اونو  کامران فتینمگ  زبونش از  

   کرد باز لب کامران که میگفت ی نم یزیچ

  شده نیسنگ یلیخ جو دونستیم

   میکن یباز قتیحق و جرعت گفت هوی

  کنن  یباز خواستن و بودن هیپا همه

 

. کنمی نم یباز من+  

 



.گهید ایب یآبج چرا:ریام  

 

؟یاینم  چرا ایمیک آره:نازگل  

 

که  گذرهی نم خوش تو بدون ایب:الله  

 

  بودم کامران منتظر

.بگه اونم خواستیم دلم  

.شهینم  خوب یباز تو بدون بمون و نرو بگه  

نگفت  یول  

. نگفت که  نگفت  

 

   االن  ندارم حوصله  ها بچه نه+

 

. کال میکن ینم  یباز پس:نازگل  

 

.الیخیب آره:ریام  

 

   ستمین هیپا منم نباشه ایمیک اگه  آره:الله

 

  گفتم ی ا باشه و زدم  یلبخند براشون بودنم مهم از  حجم نیا به

شونو یباز کردنیم کنسل من خاطر به اگر بود زشت  

  میکرد  شروع و شنا رو مینشست همه

کامران سمت  تهش و الله سمت افتاد سرش که چرخوند رو یبطر ریام  

 

کامران؟  آقا قتیحق ای جرعت" الله  

 

.قتیحق" کامران  

 

عشقتون؟  اسم" الله  



 

  بود معلوم چهرش از نداشت  حرفو نیا انتظار کامران

 

.هیخصوص" کامران  

 

  نیبگ دیبا نهیهم یباز قانون" الله

 

. یعشق ندارم" کامران  

 

؟یچ یعنی" الله  

 

. منو نخواست.رفت" کامران  

 

.باشه" الله  

 

.چرخوندن ویبطر دوباره  

.کامران و ریام سمت افتاد  

 

کدومش؟ " کامران  

 

.جرعت" ریام  

 

.بخور شنو نیا عاشق دوتا" کامران  

 

رمونه؟یز که یشن نیهم " ریام  

 

.یبخور ساز کامران کاکائو ریش یکن یقاط ا یدر آب با یتونی م یباش تر راحت نکهیا یبرا البته آره" کامران  

 

  بهتره خشک خشک همون گرم دمت داداش نه" ریام

 



  دهنش تو ختیر چندش با و برداشت  شن  از کمی و کرد دراز دستشو

  یبد قورتش دیبا گفت و دهنش رو گذاشت دستشو کامران که کنه شیخال خواست

  میدیخندیم ما و کردیم بارون فحش کامرانو چشماش با ریام

شست  ایدر  آب با دهنشو و شد پا عجله  با داد قورت یشینما نکهیا از بعد  

. برات دارم گفت و نشست اومد  

   نازگل منو سمت افتاد که چرخوندن ویبطر

 

قت؟یحق ای جرعت" نازگل  

 

.قتیحق" من  

 

  ؟یکنیم قبول شه دوست باهات خوادیم اومده خوشش ازت مییدا پسر" نازگل

  پی خوشت و خوشگل و هست مجردم. داره یچ همه و نیماش و خونه تازه و تهرانه یمدال از پسره

. خوادتتیم جورم بد  

 

  بود شده متورم رتیغ از گردنش رگ و  شد خون کاسه کامران یچشما

  گهیم یالک  داره نازگل دونستمیم

 

.نه" من  

 

. چراااا" نازگل  

 

.گهید نه" من  

 

.اومد خوشت دیشا باهاش بکن چت هی حاال" نازگل  

 

   حاال باش" من

 

............... گفت کامران هوی  

 



  گفت کامران هوی

 

   نکن اصرار بهش انقدر گه ید خوادینم گهیم چارهیب ی دختره یکنیم اصرار چرا یآبج+

 

یشد ناراحت ینطوریا  چرا تو داداش وا-  

 

من؟+  

 

تو؟ آره-  

 

شدم؟  ناراحت من من؟+  

 

.تو آره-  

 

.خب شمیم ناراحت من معلومه+  

بشه؟ یک نشم ناراحت من  

 

.سامه شوهرش.سام-  

 

کن بس لطفا یآبج+  

 

داره؟ شوهر تا چند ایمی ک گم؟یم  دروغ کنم؟ بس دیبا چرا چرا؟-  

ست؟ ین شوهرش سام مگه  

 

.کن بس یآبج+  

 

   کامران؟ شهیم یچ-

.خوبه میلیخ مییدا پسر با  بره یخواینم چرا  چرا؟ آره؟ ؟ یشیم  ناراحت کنمینم  بس یوقت  

 

  ها؟ باسامه اون یگ ینم  مگه+



   گهید داره شوهر خودش اون

هااااااااااااااااا؟  شه؟ دوست مردمم پسر با بره مرگشه چه  

 

  کنهیم تشیاذ سام که چون-

. نداره دوست سامو ایم یک  

 

. رهینم  من کت تو زایچ نیا+  

 

؟ یدار ایم یک یزندگ با کاریچ تو اصال بره دیبا-  

 

نه؟  مگه توچه به یگ یم یدار رسما+  

 

.آره-  

 

.نینکن دعوا بسه:ایم یک  

 

م؟یکن  کاریچ:نازگل  

 

.خونمیم براتون من:ایم یک  

 

؟یچ:نازگل  

 

. آهنگ:ایم یک  

 

چرا؟  یول جون آخ:نازگل  

 

   چرا نداره یربط ما به:کامران

.دهیم گوش بگه یک ی اون  که یحرف هر  به  اورد یشتریب یرا کدوم هر میریگ یم یرا آخرش بخونه بزار  

 

   باشه آروم تا دادم تکون براش سرمو که کرد نگاهم یدودل با نازگل



.کردم شروع و  

 

؟ یخونیم یچ:ریام  

 

. نیبگ  شما یچ هر:ایم یک  

 

��روبخون شهیم که شب شبه االن:نازگل  

 

.بخونم رو  سرطان آهنگ بزار نه:ایم یک  

 

آره  یوا:نازگل  

 

  کردم شروع و گفتم هللا بسم و کردم  صاف صدامو

 

خوندن به کردم شروع  

 

زم یعز بگه بهم که دمیند رو تو هیشب 》  

....... بمیفر بده و بره قصه ته یول  

.جمع بشه اشک بازم چشام تو  

. دلم  درد   پره چشاشه دنید واسه  

.کنم هیتک  بهش مویچ همه  

. خودم هیشب باشه که ، باشم یکس با  

  من و شده بهیغر گهید که .....فیح یول

....... دورم  بهیغر از شده پر  

 

.شدی م پرت حواسم کردمیم  نگاه بهش یوقت چون نکنم نگاه کامران  به و نلرزه صدام کردمیم یسع  

 

من؟  از ی شد دور چرا  

. کردم یخوب من تو به چقدر یدیند که.حتما یشد کور تو  

. مغزم یتو درد هی  



. رفتن هی با عقده هی  

  کردن ردت شهر ی  همه که یبد حس هی

. من واسه  یشد سرطان مثل  

. تو شیپ دائما لحظه هر منو کشونهیم که  

خاطراتمون  شیپ  

   《♡☆........من واسه یبود فقط تو که ییوقتا  شیپ

   زدن دست برام همه شدم که تموم

  خودکامران یحت

  بود اومده خوششون یلیخ

 

ا؟ یمی ک+  

 

نازگل؟ جانم-  

 

. العادست فوق یلیخ صدات+  

 

  زمیعز یمرس-

 

دم یم یرا ایمیک به که من+  

 

. میر یبگ  یرا نیستیوا:ریام  

بود؟ خوب کامران گنی م ایک  

 

   کردن بلند دستشونو آرزو و ریام و الله

 

موافقن؟   ایمیک  با ایک حاال نفر سه:ریام  

 

.کامران و کرد بلند برام دستشو نارگل فقط  

 

  شانس یخشک  به اَه بودم دونفر



   باختمی م دینبا نه

  بکنم تونستمینم هم یکار خب یول

  کردیم  نگاهم پوزخند با کامران

   بود یطانیش لبخند شتریب  نبود پوزخندم لبخندش

  شدم ناراحت یلیخ ریام  و الله از

.اَه بودما دوستشون منم مثال  

   زدم پس که کرد دراز  دستشو و جلو اومد کامران

  ن یماش سمت رفت و کرد بغلم و شدم معلق هوا و نیزم نیب  هوی

  نیزم بزارتم که کردمیم  کمرش حواله محکممو یمشتا

  انگار نه انگار یول

 

.آروم شیه+  

 

. گههههههههههههههید نیر یبگ  جلوشو نیایب ررررررررررررریام اللههههههههه نیکن یکار نیخواینم  ها شما-  

 

.ینزاشت شرط خودت مگه نزن داد سیه+  

 

  من به لعنت اَه

 

   زدم  داد و زدم پس اشکامو

 

.فروشا آدم نینامرد یلیخ همتون+  

 

.گهید نبود خوب صدات خب یدار اونا با کاریچ-  

 

.نییپا بزار  منو+  

 

  زارمیم االن-

 

  زد ویمرکز  قفل و نیماش تو کرد پرتم



   زدم شهیش به یمشت

.دیخندیم و کردی م نگاهم شهیش پشت از و بود ستادهیا رونیب خودش  

 

. نوووووووووووویا کن باز+  

 

. ندارم صداتو! ؟یچ-  

 

.کنننننننننننننننننننننن   بازش گفتم+  

 

.یگ ی م یچ شنومینم -  

 

  زد استارت و  شد سوار و اومد عیسر خودشم

 

؟ یریم کجا+  

 

.خوب یجا هی-  

 

.نگهدار+  

 

. ایمیک یمن مال گهید ساعت ۲۴ تا تو-  

 

نگهدار گفتم یگرفت برده مگه+  

 

.بمون حرفت یپا باش زن  حداقل یبست شرط خودت نوچ-  

 

   نگفتم یزیچ و کردم سکوت

رفتم  ریام و دخترا به یا  یحساب ی  غره چش شد  رد که ها بچه کنار از و کرد حرکت  

   دنیخندیم همشون

   کرد رفتن به شروع سرعت با و گرفت گازو کامران هوی

 



. منو یبریم کجا بگو حداقل+  

 

. حاال یفهمیم-  

 

کامران خدا تورو+  

میبرگرد لطفا  

 

......... باش ساکت نیبش نوچ-  

 

. میریم  کجا نمیبب که منتظر و شدم ساکت کننیم اطاعت  بزرگترشون از  که ها بچه نیع  

 

م؟ یریم کجا کامران+  

 

  زد دنینشن به خودشو و کرد ادیز ضبطو  یصدا

   شدمیم یعصب داشتم کم کم

.هوووف  

 

                                              **** 

 

.ستادیا الیو ه ی یجلو قهیدق چند از بعد  

 

کجاست؟  نجایا+  

 

. روز  هی نیا یبرا نکردم  دایپ یبهتر یجا که واال-  

 

؟یدیفهم یکوفت ی خونه اون تو امیب باهات عمرا من ؟؟؟ییییییییییچ+  

 

.برمتیم خودم نکش زحمت تو نه-  

 

؟یکنیم  دیتهد+  



 

.ییجورا هی آره اوممم-  

 

.ییرو پر چقدر+  

 

.شمایم ناراحت عه عه-  

 

   کنه جمعت ادیب سی پل زنمیم زنگ االن+

 

��که یندار یگوش-  

 

   کردم برم و دور به نگاه هی

  بود  مونده جا خونه میگوش آره آه

  گفت  خواهش با و سمتم کرد رو

 

.قهر و خجالت و دعوا بدون.میباش هم با دوست دوتا نیع میش ادهیپ+  

 

=/ ؟یچ برا خجالت وا-  

 

. یفهمی م بعدا+  

 

  کرد باز منو سمت در و شد ادهیپ نیماش از و رفت و کرد دمیپر رنگ صورت حواله یچشمک 

  آغوشش تو بکشه منو دوباره نکهیا از دمیترس یم خب یول شم ادهیپ نخواستم اولش

   گفت و زد یپوزخند که شدم ادهیپ عیسر

 

رمت؟یبگ  که نیا از یترسیم.هه+  

 

.ریخ نه-  

 

.معلومه کامال آره+  



 

؟یهست یچ دنبال-  

 

ه؟یچ منظورت+  

 

.کن بس گهید کردم یگفت کار هر یخوایم یچ-  

 

شده؟ تنگ سام برا دلت نکنه چته+  

 

.آره کن فکر تو-  

 

  زد محکم نویماش در هوی و آورد  جوش حرفم نیا با

  کرد  ته سر  و شد سوار اومد خودشم

   کرد حرکت نور سرعت با و گاز رو گذاشت پاشو

  کامرانه نجاستیا که ینی ا کنم باور تونستمی نم

 

؟یکنیم  کاریچ+  

 

. رسونمتیم عشقت به-  

 

!م؟یگردیبرم +  

 

. بتمرگ شو خفه-  

 

.کن صحبت درست من با+  

 

................ هوی  

 

  زد ترمز هوی

  دمیفهم ینم تشویعصبان نهمهیا لیدل



  باشه من حرف فقط تونستی نم

   گفت و سمتم کرد رو

 

  هوووف  ی پسره اون...... اون+

  کنه لعنتش خدا کنه لعنتش

. همتون کنهههههه  لعنت همتونو  

 

.باش آروم کامران......کا......کا-  

 

  ؟؟یترسیم ازم شدیچ+

   آره؟

........... ی عوض اون .......اون  

 

  ختیر اشک جلوم بار نیاول   یبرا و دیکش یا کالفه هوف

   زد لب هیگر  با و دستش تو گرفت دستامو

 

   خدا  رو تو نیبب ازت مبپرسم سوال هیزم،یعز ، برم قربونت نیبب +

  من مرگ

ا؟ یمیک باشه بگو راستشو کامران مرگ  

 

   بود؟ کامران واقعا نیا

؟یعصب و تخس پسر همون  

   بگه نارویا اون شدینم باورم

   بپرسه؟ یچ ازم  بود قرار

بود؟  شده خشم  همه نیا باعث که یزیچ همون  

   گفت و کرد باز زبون باالخره

 

........ پسره اون+  

. یشد اون زن گفته اون  

داشته؟  یکار باهات یعوض سام   اون یشد مرخص مارستانیب از یوقت از داره؟ قتیحق ایم یک  



 

   کردم قفل

گفتم؟یم دیبا یچ  

  شدیم رو دروغم نه گفتمیم اگه

  بدم  دست از شهیهم یبرا کامرانو شدیم باعث هم آره گفتمیم اگه

  سام به لعنت

  بود شده مشکالتم تموم باعث اون

  میزندگ جون به بود افتاده بختک مثل اون

   خواستنیم یچ آخه

   خواستنیم  یچ ازمون  برادر و خواهر نیا

باشم؟ کامران شیپ عاشقانه شده هم هیثان  چند تونستمینم من چرا  

 اووووف

   گفت هوی

 

.توعم با ایمی ک+  

.نه بگو خدا تورو  

. ستین  یزیچ بگو  

  بگو لطفا دلم  زیعز گهی د بگو

 

گفتم  هوی یول بازکردم زبون  

 

توچه؟ به+  

 

   کنمیم التماست دارم نیبب. خدا تورو-

   کنمیم خواهش ازت دارم

.نداشته تی کار که بگو  

 

  بدم پس  حساب بهت دیبا چرا+

 

   کرد کج نویماش سر دوباره و کرد ول دستمو



 

م؟ یگردینم  بر+  

 

.نه-  

 

چرا؟+  

 

. خوامینم چون-  

 

؟ یکن ینطوریا یخوایم  یتاک+  

 

.......... بفهمم  قتویحق که وقت هر-  

 

   کردم سکوت

. بگذرونم وقت باهاش و باشم ششیپ نکهیا از شدمیم مرگم  ذوق اتفاقا باشم ششیپ نکهیا از شدمینم ناراحت چرا دروغ  

  خونه میبرگشت 

   داشت نم کامران یچشما

  بود من خاطر به نایا تموم. کنم تحمل شویناراحت تونستمی نم و بود ناراحت یلیخ

  بخوام معذرت و بشکنم براش غرورمو بار نیهزارم یبرا تونستمینم و بودم داده دست از  حافظمو االن من یول

  گفتینم یچیه که عجبم  در و کردیم نکارویا دیبا که بود اون نیا

   آورد ینم ادمی رو گذشته

.زنشم ادیب ادمی نداشت دوست.ارمیب ادی به نداشت دوست  

  کیکوچ  یالیو همون یجلو میدیرس

 

. شو ادهیپ+  

 

!کامران؟ یخوب-  

 

. نییپا برو آره+  

 



  کلبه  سمت میکرد حرکت و شدم ادهیپ

   بود یقشنگ  و کیکوچ ی کلبه

   بود الیو مثل دورش قشنگ و بزرگ ی محوطه

  بودن شده کاشته نظم با دونه دونه که یمی عظ یدرختا و رنگارنگ یگال

بود کرده سکوت و گفتی نم یزیچ  

   بود یمرگبار سکوت

 

توعه؟ مال نجایا+  

 

.آره-  

 

م؟یگردیبرم یک. آهان+  

 

همش؟ میبرگرد یدار دوست چرا-  

 

  تونمی نم بشم فیکث یوقت  هی ندارم لباس که یدونیم  رهیام یبرا لباسام  آها...زهیچ.......یچیه....یه.....امممم...... ها؟+

.کنم یکار  

 

. لباسه از پر  نجایا نباش نگران-  

 

دخترونه؟+  

 

! مهمه؟-  

 

.دمیپرس ینطوریهم نه+  

 

.پسرونه نه آها-  

 

.باشه+  

 



دادیم  جوابمو خشک و سرد یلیخ  نگفت یزیچ  

   گفت که تو میرفت

 

؟یکن یآشپز یبلد-  

 

چرا؟+  

 

:/بگم نیآفر بهت خوامیم-  

.گهید یکن درست  شام چرا؟ خب  

 

.بلدم ییزایچ هی+  

 

.میبخور کن درست زیچ هی زحمت یب باشه-  

 

. ستین  گشنم من+  

 

.خورمیم  من نخور تو-  

 

  چرا دینپرس یحت

......... آشپزخونه سمت رفتم و گفتم یا  باشه یحرص  

   انداختم بر و دور به ینگاه و آشپزخونه سمت رفتم

  نجای ا ومدهین یکس وقته یلیخ بود معلوم و بود زیتم

   انداختم یینگاه هی و کردم باز خچالوی در

   بود پر توش

 

؟یکنیم  کاریچ+  

 

.کنمیم دل  و درد خچالتونی با دارم-  

 

!؟یندازیم کهی ت+  



 

. اصال نه-  

 

؟ یکن درست یچ قراره. خوبه+  

 

.مروی ن-  

 

. وقت ه ی ینش خسته یوااااا+  

 

بهت؟  بدم کباب یدار توقع یخوایم یچ االن-  

 

خوامینم  هم مروین یول نه کباب+  

 

؟یخوایم یچ خب. هوووف-  

 

. دونمینم +  

 

خوبه؟ حالت-  

 

  نشست ابروهاش نیب یزیر اخم

 

.نه+  

 

چرا؟-  

 

   زد لب قهیدق چند از بعد  و نگفت یزیچ

 

.کن درست یماکارون رفتم ضعف یچیه+  

 

! االن؟-  



 

ه؟یچ مگه آره+  

 

.هشته ساعت-  

 

.گهی د خوبه شه آماده هم ده تا خب+  

 

.باشه-  

 

   آوردم موادو و شدم بکار دست

. شدم  اینیزم بیس کردن خرد مشغول  

  بست نقش صورتم جلو بپرسم داشتم دوست همش که سوال هی هوی

 

.کامران گمای م+  

 

بله؟-  

 

؟ یش ینم بپرسم،ناراحت یسوال هی+  

 

. بشم ممکنه دونمینم -  

 

. یچیه پس+  

 

. بپرس-  

 

. کنه  ناراحتت ممکنه ینگفت مگه+  

 

نه؟  ای باشه ناراحت من مثل  یک ی که براتون مهمه مگه-  

 

. مهمه آره+  



 

  گفت  و لباش کنج اومد یپوزخند

 

سوالتو؟  یپرسینم  برم خوامیم-  

 

؟یبر کجا+  

 

. کنم درست شیآت هی رونیب-  

 

. کن ول خوادینم نه+  

 

  کنمیم درست خودم یبرا شیآت شی پ  شمیپ یایب نخواستم که ازت-

 

  نبود اون منظورم من نه+

 

. باشه آهان-  

 

. کارت سر برو باشه+  

 

؟ یپرسینم  سوالتو-  

 

؟ یکرد قبول یفرزند  به رو آرزو چرا بگم خواستم+  

 

............ فکر تو رفت و کرد سکوت  

.................... گفت و کرد باز زبون هوی  

 

   گفت 

 

.شمینم دار بچه من هیچ یدونیم+  

 



.زد خشکم  

گفت؟ ی چ االن اون .......اون  

  شه؟ینم دار بچه گفت

   دادمیم نشون دوست هی جز یواکنش دینبا

 

. یش خوب یبتون دوارمیام آها-  

 

. ممنونم+  

 

؟ یم یعق ؟یشینم دار بچه کال یعنی-  

 

  گفت ی ا آره لب ریز و آروم نوییپا انداخت سرشو

 

. همه یبرا ادیم شیپ خب نداره یبیع آهان+  

 

   کرد سکوت و نگفت یزیچ

 

سوالت؟ بود نیهم-  

 

.آره+  

 

. گهید  برم من ؟یندار یکار باشه-  

 

؟یکن درست شیآت+  

 

.خوابمیم. ندارم حوصله فعال نه-  

 

؟ یچ شام+  

 

. کن صدام-  



 

. باش+  

 

   دادم ومنتظرمو سمج یاشکا دنیبار ی اجازه  خودم به من و رفت

. شه پدر  تونستینم کامران  

   بود گرفته یلیخ دلم یول چرا دونمینم

  یال یخیب به بزنم خودمو کردم یسع

. شدم پختن غذا مشغول و  

  اومد ینم کامران از  ییصدا

   کردم داشیپ  ییباال  نتیکاب  تو باالخره که بودم  یماکارون دنبال و کردم درست موادو. خوابه بودم مطمئن

   بپزم وی ماکارون تا شدم منتظر و آوردم جوش آب

  بود  ۹ تازه انداختم ساعت به ینگاه

  کنم در یخستگ  تا ینهارخور زیم ی  صندل رو نشستم کمی

   افتادم نازگل حرف ادی هوی

   خوادیم  روین  تا چند و کارمنده دنبال شییدا پسر همون بود گفته بهم

   بودن داده بهم کار شنهادیپ ی ول ستین  و نبود نمونیب یزیچ

  کنم قبولش داشتم دوست

  ستمیبا خودم یپا رو و کنم کار و برم

  رونیب امیب اطرافم ی ها جو سود همه و سام ی  سلطه  ریز از وقت چند از بعد

  بهشون بگم نظرمو و بدم خبر گهید روز  سه تا بود قرار

  کردمیم قبولش دیشا

  شدیم خوب خودمم یبرا

  نبود یبد زیچ

  نبود هم یسخت کار

  شدنیم یبررس دیبا پرونده و تلفن تا چند تهش ته نبود یبد زیچ شدن یمنش

   داد آب اومدن جوش از خبر قابلمه تو آب قل قل  یصدا که بودم فکر تو

   شدم کردن فکر الیخیب و پاشدم

  بپزه تا شدم منتظر  و زدم هم و ختمیر نمک و قابلمه تو ختمیر رو یماکارون

  دمیند ویکس یول انداختم اطراف به ینگاه و حال تو رفتم

افتادم یماکارون ادی که باال برم  ها پله از خواستم  



   انداختم ها یماکارون به ینگاه و برگشتم

  بودن پخته

   بکشه دم گذاشتم یآبکش از بعد و داشتم برشون

   باال  رفتم و ها پله سمت رفتم خودمم

  بود اتاق  از پر دوم ی طبقه

  بود خوابگاه نیع

  نبود یکس یول کردم باز ویاول در

  نبود کامران یول کردم نگاه هم رو یدوم

  نبود روشن  یچراغ چیه چون بود کی تار کیتار

   اومد یدر کردن ژیغ ی صدا که نییپا برگردم خواستم

  نشدم یزیچ ای یکس متوجه یول برگردوندم سرمو

بود  کرده پر وجودمو کل ترس  

   بود دهیخواب تخت رو  دمر که شدم کامران متوجه که  کردم  باز رو اتاقا از یک ی در

............. دادم تکونش و رفتم و دمیکش یآسودگ سر از ینفس  

 

................. کامران پاشو+  

.................شد آماده غذا پاشو  

 

  گفت جذابش و آلود خواب یصدا با

 

.خورمینم -  

 

.گهی د پاشو یچ یعنی وا+  

 

. امیم گهید قهیدق ده بزار-  

 

   پتو ریز  دیخز و شد یسمت اون و دیغلت

   کردم  صداش دوباره و کردم  صبر لحظه چند و زدم یلبخند

 

. گهید پاشو کامراااااااان+  



 

. ایمیک کن ول-  

 

  رونیب  آورد پتو ریز از سرشو که رونیب برم خواستم و گفتم یا باشه

 

!!!!کجا؟+  

 

.گهید رونیب برم-  

 

؟ینی بچ زویم  یریم+  

 

.گهید بخواب ؟یبخواب یخواینم مگه.نه-  

 

  زو یم نیبچ کنم عوض لباس تا+

 

.باشه-  

 

  گفت  که رونیب بودم نرفته هنوز

 

  ارمیب در االن لباسمو بگو هللا بسم که یندار مشکل هم تو اگه باشم لباس بدون جلوت ندارم مشکل که من واال+

 

. جو سود یآقا ریخ نه-  

 

  رونیب اومدم  و کرد زدم  خجالت و گرفته گر صورت ی حواله یچشمک 

   شدم زیم دنی چ مشغول و آشپزخونه تو رفتم

   کردم جا و آوردم در رو نوشابه و ماست خچالی تو از

  زیم رو دمیچ هم چنگاال قاشق و بشقابا

  دیچیپ مشامم تو غذا از یخوب یبو  که برداشتم رو قابلمه در رفتمو

  باشه شده خوشمزه دیبا حتما

   بود خوب که روش و رنگ



   شدم کشید ته کندن مشغول بعد و زیروم گذاشتم ظرفو و کردم جا

  بودن پخته رنگ خوش  و خوب یلیخ اینی زم بیس

   بود افتاده آب دهنم

شد معلوم در چارچوب تو کامران قامت هوی  

 

.سالم+  

 

ر یبخ شب سالم-  

 

؟ینسوزوند که خودتو بود؟  چطور ریبخ هم تو شب+  

 

بچم؟ مگه نشد میزیچ نه-  

 

.بچست من نظر از ستین بلد کار چ یه که ساله ۱۶ دختر هی واال+  

 

. نایا و ستین بلد چکاریه بگو بعد بخور غذارو اول-  

 

؟ یخورینم نیبش  ایب  بزرگ خانوم باشه یکنیم ترش چرا حاال+  

 

   گفت  خودش بگم یزیچ نکهیا از قبل

 

نه؟  مگه نبود گرسنت تو یراست اوه+  

 

.ریخ نه-  

 

نشده؟  گرسنت االنم+  

 

.نه-  

 

.بگم یچ گهید باشه+  



 

.بخور نیبش  ساکت یچیه-  

 

. گمای م+  

 

. بگو-  

 

.هست هم نوشابه و ماست دوتا پس؟ یآورد بشقاب دوتا چرا+  

 

ی کرد مونمیپش که بخورم خواستمیم-  

 

  گرسنته دونمیم  ایب+

 

ستمین گرسنه-  

 

   این باشه+

 

   گفتم تعجب با که جلوش گذاشت ویماکارون سید و کنار گذاشت  بشقابو

 

؟یبخور  همشو یخوایم-  

 

داره؟  ی اداشکالیب خوشم اگه البته آره+  

 

.بخور نه-  

 

   خورد کمی و برداشت چنگالشو

   گفت و کرد کج دهن هو ی یول کرد  مزه مزه دهنش تو

 

.نیا مزست بد چقدر اَه+  

 



. که یبخور  یستین مجبور گفتم و برداشتم جلوش از حرص با ظرفو  

............. کردم ترک رو آشپزخونه بعدم و  

 

   دنبالم اومد و شد پا

 

. کشمای نم ناز من+  

 

   نکرد ناز یکس-

 

.معلومه آره+  

 

. بردار منم کچل سر  از دست کن درست مروی ن خودت برا برو-  

 

.جنبه یب کردم یشوخ+  

 

. ستین  مهم-  

 

ا؟ یمی ک+  

 

ه؟یچ-  

 

   رهیدرگ ذهنت+

؟ یکنیم فکر یچ ب  

 

. ستین یزیچ-  

 

؟یریدرگ انقدر یخودیب+  

 

.آره-  

 



.کنم   کمکت بتونم دیشا بهم بگو+  

 

.داده شنهادیپ  بهم و کنم کار باهاش خوادیم نفر هی...........خب-  

 

!واقعا؟+  

 

.آره-  

 

هست؟  یک+  

 

.نازگله  یآشناها از..... زهیچ......عه-  

 

پسره؟  همون+  

 

.دونمینم -  

 

گفت؟یم  راجبش قتیحق جرعت تو که پسره همون دمیپرس+  

 

.خب آره-  

 

ه؟یچ نظرت تو خب+  

 

؟ یچ به راجب-  

 

.گهید شنهادشیپ به راجب+  

 

!شنهاد؟یپ کدوم-  

 

بهت؟ داده هم یا گهید شنهادیپ کار شنهادیپ جز مگه نکن وونمید+  

 



کجاست؟ حواست دارم  شوهر خودم من کار همون فقط کامران نه-  

 

. خوبه آهان+  

 

.کنم کاریچ دونمینم -  

 

دونن؟یم سنتو+  

 

.آره-  

 

!؟یمطمئن+  

 

. سالمه ۱۶ دوننیم آره-  

 

.من شی پ یایب  یتونیم ینرفت اونجا اگه  میرواین دنبال شرکت تو هم ما+  

 

   کنمی م قبول شنهادشویپ ادیز احتمال به یول دونمینم -

 

. یراحت طور هر باشه+  

 

؟یشینم  ناراحت که تو-  

 

! ؟یچ از+  

 

  تو شرکت امین و اونجا برم نکهیا-

 

.آره+  

 

! ؟یشیم ناراحت-  

 



.خب آره+  

 

   نگفتم یزیچ

:دمیپرس  هوی بگم که نداشتم یزیچ  

 

چته؟  تو یناراحت زیچ هی  از یعنی یریدرگ یلیخ هم تو-  

 

   ستین دوتا  یک ی امیریدرگ و مشکالم ندارم مشال نیا با یمشکل نیهم یبرا  میندار یشاد به عادت ما خب+

. کشهیم عذاب یلیخ ریام یول  

 

گناه؟ یب ی بچه همون بابت آهان-  

 

   دادم ی بد هیسوت آخخخخخخخخخخخخ

. نداشتم مریآلزا من مگه  

.اوف ایمی ک اوف بهش بگم یچ حاال اوف  

 

!!!!! اد؟یم  ادتی تو مگه+  

   بودم افتاده پته تته به

 

.گفته بهم نازگل.......خب.......که من نه نه+  

 

. آهاااان -  

 

.آره+  

 

؟ یمطمئن نمیبب -  

 

.آره+  

 

ده؟ یپر روت و رنگ چرا ایم یک خوبه حالت-  



 

.ستین یزیچ+  

 

؟یخواینم یزیچ یقرص-  

 

.کامران نه+  

 

باشه-  

 

   رفت و نگفت یزیچ

.بکشم دراز کمی تا اتاقم تو رفتم منم  

  برد  خوابم دهینرس تخت به هنوز

 

( کامران)  

 

   خوردم رو غذا و آشپزخونه تو رفتم

  داشت یخوب یلیخ دسپخت کمش سن جز به ییخدا

   خوابه شدم متوجه که ایم یک اتاق تو رفتم و کردم تموم غذارو

  موهاش نوازش کردم شروع و ششیپ رفتم

   دونستینم من مال خودشو االن  اون که فیح یول بود تنگش یلیخ دلم

  ها بچه  شیپ برگردم گرفتم میتصم

   میبمون تنها هم با نداشت لیدل و  مینامحرم ایمیک نظر از االن ما

   شدم یراه اجبار به یول خواستینم دلم اصال

  نیماش سمت کردم حرکت و کردم بغلش

   خونه سمت کردم حرکت و خوابوندمش عقب یصندل

   رفتمیم تا ۲۰ سرعت با

  شه تموم خواستمینم

   بره خواستمینم

  باشه سام کنار دوباره خواستمینم

   شدیم کمتر لحظه  هر سرعتم



  سپردم گوش آهنگ به و کردم روشن نویماش ضبط

 

��هیخال جات یول میهم دور"   

چته؟ پرسنیم  

�🖤�.هیعال حالم گمیم  

�🕀�.هیحال بد......شمیپ  یستین  

��.........میپانتوم  زیم دور هم دور  

��.میم حرف با میکردی م شروع  

�💍�میهم مال که میبگ  همه به  

یییییییییییییی هع  

��ردش  موند که یزد یزخم هی  

️♀��ویکرد ترکش  

"��ترکش  بعدش  

 

  کردیم خراب حالمو البته و دادیم آرامش بهم آهنگش

  بود نی غمگ   هم یبعد و کردم عوضش

  افتادم راه و کردم خاموش ضبطو نشه خرد هم  اعصابم نکهیا یبرا

  بودن شده کوتاه ها جاده

  رفتیم عیسر لحظه هر

  شدیم  کتریکوچ لحظه هر ایم یک

   کتری کوچ و کیکوچ

   نمیبب  سام کنار اونو شدمیم  مجبور یوقت ختیریم بهم حالم

. خدا آه  

................. کار بحث نیا که االنم  

 

   میدیرس قهیدق ده از بعد

   بود شب مهین

   افتادم سام ادی که اتاق تو برم خواستم خودمم و اومدم و اتاق تو گذاشتم رو ایمیک.رودن خواب ها بچه

   بودم بدهکار بهش من



  خدارو بنده طلب دادمیم دیبا

. بود االن از بهتر هم یوقت چه  

 و رونویب کردم،رفتم دایپ رو یب یب هیگل گل و نیچ نیچ  دامن باالخره تا شدم گشتن مشغول و نیزم ریز تو رفتم عیسر

   شدم سام اتاق  وارد آروم

  نتمینب تا نشستم عیسر و خورد یفیخف تکون که جلو  رفتم آروم آروم.نبود عالم  نیا تو اصال و بود خواب خرس نیع

 شدم مجبور دیدیم و شدی م متوجه چون کنم بلند کمرشو تونستمی نم.پاش کردم دامنو واشی واشی و کردم بلند آروم پاهاشو

  دمینپوش کامل کامل و  ببرم کمرش رو تا یهمونطور

ره یبگ  شلوارکشو رد یجلو تا نییپا دمیکش شرتشویت  

   ازش گرفتن عکس کردم  شروع و درآوردم موی گوش

   بود جبران قابل  شیرایو با یول افتاد یم بد کم ی گرفتمیم عکس فلش با چون

   دمید روی ام هوی که رونیب اومدم خنده با

 

؟یکنی م کاری چ نجایا تو.یه+  

 

بود؟  خوب-  

 

!؟یچ+  

 

عشقت  شیپ بودن-  

 

.داشت ارزش همونم خب یول میکرد دعوا شتریب ادیز نه+  

 

حالت به خوش-  

 

!چته؟ تو+  

 

.نازگل-  

 

!؟یچ نازگل+  

 

.خوادیمنونم  کنمیم فکر-  



 

سرت؟  به زده یشب نصفه پسر نگو چرند!؟یچ یعنی+  

 

. خوادینم  منو گهید خوادینم کامران  قتهیحق  یکپ همش ستین چرند-  

 

؟یدیفهم  کجا از تو اونوقت+  

 

ی چ همه از.رفتاراش.کاراش-  

  ؟یکور  تو مگه بابا

باهام؟ سرده چقدر ینیبی نم  

 

باش؟  نگو چرند بخواب زنت شیپ برو ریام الیخ یب+  

 

. کنهینم   نگاه صورتم تو-  

 

   لیدل نشد نکهیا خب+

 

  کنهیم یکاری داره کنمیم حس-

   کنهیم  یمخف ویزیچ هی

.کرده یاشتباه  هی کنمیم فکر.ترسهیم ازم  

 

  گهید اخالقمونه خاطر به خب+

.خدا بنده بترسل دمیبا  

 

!گه؟ید یدونیم نویا  ستاین یشوخ وقت االن کامران-  

 

  دونمیم کامال آره+

 

؟یگ ی م پرت و چرت چرا پس خب-  

 



   یشب نصفه  یگ یم پرت و چرت یدار تو+

 

.کن بس کامران-  

 

؟ یندار شک بهش که  تو ریام نمیبب +  

 

. ها زنمه اون اصال کامران نه-  

......... خب یول  

 

.ستین درکار هم یخب یول  گهید زنته فقط کامران نه اگه+  

 

. کنم کاری چ دونمینم  هوووف-  

 

شده؟ بحثتون باهم+  

 

. شه ی فرار ازم ینطوریا بخواد که یزیچ نه-  

 

!؟یچ پس+  

 

. یشگ یهم و کی کوچ  یبحثا نبود یخاص زیچ-  

 

  شده؟ ینجوریا چرا پس+

؟ ینزد  که کتکش نمی؟ببیکرد یکار  

 

. نه کامران نه-  

 

..................... نیبب  نویا نجایا ایب فعال حالش به میکنیم یفکر هی+  

 

! نم؟یبب ویچ-  

 



   سمتم برگشت ذوق و خنده با  کرد دقت که کمی یول نشد متوجه اولش که سمتش گرفتم  ویگوش

 

. نهیبی م نویا یوقت بازم  دغل ی  بچه بشه ی حال چه که  یآ یکرد یکار خوب چقدر ییا یدن قیرف نیبهتر تو پسر آخ-  

 

.قایدق+  

 

؟ یدرآورد پاش از-  

 

دخترم کنه فیک خودشو نهیبب نهیآ جلو صبح بزار نه+  

 

  حالمو کنه خوب تونستیم نیهم فقط االن داداش گرم دمت-

 

  شد  اجرا  عدالت فقط نداشت یقابل+

 

.کامران-  

 

هوم؟+  

 

؟یدیشن-  

 

!و؟یچ+  

 

.دادن ایمیک به که یکار شنهادیپ-  

 

.آره+  

 

گه؟ ید داده کار درخواست بهش یک یدونیم-  

 

.همشو دونمیم داداش آره+  

 



.نازگله ییدا پسر خوبه-  

 

. دونمیم آره+  

 

!پسر؟ یناراحت چرا پس-  

 

. سالشه ۱۶ تازه اون باشم؟ خوشحال دیبا+  

 

.کنهیم کار خودت دل ور خودت شیپ ادیم زنت داره یربط چه-  

 

!؟یچ+  

  کنه کار نازگل هییدا پسر اون با خوادیم گرفته مشویتصم یول ما شرکت به راجب گفتم بهش من نه! ؟یگ یم اونو آهان

 

حالت؟ خوبه کامران-  

 

!چطور؟ آره+  

 

.نازگله هییدا پسر شرکت اومده تازه که پهی خوشت پسر همون.گهید دستیجد کیشر همون آرمان احمق-  

 

!!!!!!!!!!!!!!! ؟ییییییییییییییچ+  

! مغروره؟ پسر همون  

 

. داداشم  آره-  

 

!!!  واقعاااا؟؟+  

! خودمون؟ شرکت ادیم ایم یک  یعنی  

 

. آرمان یمنش عنوان  به البته داداشم  آره-  

 

  بسه باشه چشمم جلو نکهی هم+



! کرده؟ قبولش کم سن نیا با چرا یول  

 

   کرد یاوک که بود نازگل ی کارا از گهید اون-

 

من؟ بخاطر+  

 

.آره-  

 

   دمیکش یقیعم نفس و دهنم جلو گذاشتم دستمو دوتا کف

 

.بودم نکرده فکر نیا به وقت چ یه. داداش گرم دمت یوا+  

 

. نداشت قابلتو-  

��سام یپا یکرد که یدامن یبرا تشکر  

 

.ینطوریا شد خوب  یلیخ داداشم یمرس بازم+  

 

. صبحه شد  اذان  گهی د بخواب برو خواهش-  

 

! ؟یخوابینم تو+  

 

.نه-  

 

! چرا؟+  

 

.رونیب  امیب خواست نازگل-  

 

! چرا؟ وا+  

 

. نبود خوب حالش که گفتم داداش الیخ یب-  



 

  من اتاق میبر  ایب+

 

. ستمین خسته نه-  

 

.کن یکار هی پس باشه+  

 

!کار؟یچ-  

 

  بزن چاپ تا چند میگوش تو از رو سام عکس نترمیپر با نیزم  ریز تو برو+

طرفه  ی ک با بفهمه چشمش جلو میبزار  

 

داداش  حله  شهیم یعال-  

 

  بخوابم کمی تا اتاق تو رفتم منم و رفت

 

"ریام"   

 

   یعصب  دمیشا ای بود ناراحت ازم نازگل

  اومده بدش ازم دونمیم فقط دونمینم

  خوادینم منو

  بکشه کیبار یجاها به کار نشه باعث دوارمیام بود کرده رمیدرگ یلیخ

بود شده ق یتزر بهم یفیتوص قابل ریغ یشاد  سام عکس اون  دنید از بعد  

  کردم دایپ کمد ته نترویپر گشتن یکل از بعد و نییپا رفتم

  کردم ستشیپ و زدم یکپ کامران یگوش از

  باال رفتم و زدم چاپ تا چند

  شیی دستشو نهیآ به چسبوندم وی ک ی  کردم باز رو سام اتاق  در آروم

  چشمش جلو گذاشتم هم رو یک ی

  گذاشتم خودم یبرا هم یک ی و دادم کامران به هم یک ی و باال رفتم

   ها  بچه به بدم فردا تا کمد تو گذاشتم هم رو هیبق



 

. شدم خفه اوووف+  

 

.خب رونیب برو یایب یبود مجبور-  

 

! هو؟ی شد چت+  

 

. ستین یخاص زیچ-  

 

؟ یکرد دود گاری س نهمهی ا ستین  خاص  که یزیچ نیا خاطر به+  

 

. ندارم حوصله ریام شو المیخ یب-  

 

.بهم  بگو خب چته+  

 

  بوده باهاش  ایمیک گهیم جوجه نیا-

   شمیم یروان دارم

 

  گفته پرت و چرت معلومه خودتو کن جمع+

 

  نکرد بشیتکذ ایمی ک-

 

.کنارش نشستم یناباور  و تعجب با  

 

بهت؟ گفت خودش ایمی ک+  

 

.ازش دمیپرس-  

 

!خب؟+  

 



.چه تو به گفت دیکش خجالت-  

 

. یکن ریتعب بد نویا دینبا که تو آخخخخخ+  

 

. بده کنمینم  رشیتعب  ک یجواب تنها اتفاقا-  

 

کامران؟ یهست یستین ییجدا  آدم که تو شای م ثابت همش+  

 

.ستمین معلومه نه-  

 

. ویمار زهر اون نییپا بنداز+  

 

؟ یگ یم  گارویس-  

 

.پس نه+  

 

.ریام الیخ یب-  

 

!؟یکن ینجوریا یخوایم یک تا+  

 

. ندارم بحث حوصله ریام الیخیب  گفتم-  

 

.کن خاموشش لطفا کامران+  

 

. کنهیم آرومم االن که هیزیچ تنها-  

 

. ستین  زیچ تنها نه+  

 

. هست ریام هست-  

 



. واست کنمیم جور شده زمیخ نهیس االن نیهم کنهیم خوشحالت یچ گاریس جز بگو کن  یکار هی ایب خودت به داداشم+  

 

. مرگ-  

!...................... ؟یاریب برام عذاب فکرو بدون قی عم خواب کمی یتونیم  

 

  بمونه تنها دادم حیترج و کردم یهوف

بود بهتر من  هم خودش یبرا هم  

  ببره خوابم شده که بزورم تا بستم چشمامو و دمیکش دراز کاناپه رو و رونیب رفتم

  بردی نم خوابم کردمیم کار هر

  بودم ناراحت یلیخ

  کرد اونکارو نازگل  که نگران هم ناراحت هم

   افتادم میکرد که ییدعوا ادی

 

؟ یکنیم ینطوریا چرا نازگل شده چت+  

 

.بزار تنهام-  

 

. زمیعز شده یچ بگو بهم+  

 

  زد پسم که رمیبگ دستشو خواستم

خواب  به زدم  خودمو و زدم کناز سرمو تو شوم افکار هووف  

 

"سام"   

 

  بود پام تو که شدم  یا ی گل گل دامن متوجه ستادمیا نهیآ  جلو و پاشدم  که خواب از صبح

............... پسره  

  شدیم برابر چند لحظه هر تمیعصبان

   بودن گذاشته عکسمو نهیآ جلو

...... یپسرا نکنه کارتونیچ بگم خدا  

. هووووف  



   کردم پاره بودو نهیآ جلو که یعکس و آوردم در دامنو تیعصبان با

.ایعوض نینی نب ریخ  

.کنم دایپ  رویام پسره اون تا رونیب رفتم  

 

"ا یمی ک"   

 

  بودم الیو تو که شدم  پا خواب از صبح

  میبرگشت نکهیا  از بودم شده خوشحال

   کنم تحمل نتونم دمی ترسی م و شدمیم دلتنگش شتریب بودم تنها باهاش که لحظه هر تو

  بده  لو ویچ همه قرارم  یب دل نیا و

 

.ریبخ صبح+  

 

؟ یکنی م کاریچ نجایا تو نازگل!!!!!!ییییییییییه-  

 

  اومدم شب نصفه شبید+

 

!کو؟ ریام اونوقت چرا-  

 

.ستین+  

 

ست؟ ین یچ یعنی-  

 

  بگم یزیچ هی بهت خوامیم ایب  ایمی ک+

 

  دهیپر روت و رنگ چرا تو شده یچ-

 

............. من+  

 

!؟یچ تو-  



 

.الیخ یب یچیه+  

 

  نمی بب  بگو-

 

  تو اومد هم الله هوی

   گفت هوی که کنه باز زبون نازگل میبود  منتظر و نشست

 

............ ام حامله من+  

 

@rezvannovels 

#part176 

 

  میشد شوک

  میزد غیج هم با ییدوتا الله منو هوی

 

؟؟؟؟؟؟ یییییییییییییییییییییییییچ+  

 

   ناراحته کردم احساس و بود نییپا سرش

 

نازگل؟+  

 

هوم؟-  

 

!شده؟یچ+  

 

.یچیه-  

 

شده؟یچ  بگو گنی نم دروغ که چشات یبگ  دروغ تو+  

 



.ترسمی م-  

 

! ؟یترسیم یچ از+  

  دونه؟یم ریام نمی بب

! باهم؟ نیقهر نیهم برا  

 

.دونهینم نه-  

 

!؟یچ پس+  

 

.ترسمی م بگم ریام به نکهیا از-  

 

   من ی خدا ی واااااااااااااااااااا+

.لطفا کن بس نازگل  

 

. ایمیک یول-  

 

ست؟؟ین ادتی نازگل:الله  

. شد یروان اتفاق اون بخاطر که بود ریام اون  

   کردیم مصرف قرص اشتباهش اون  خاطر به یحت اون

.مهمه یلیخ نیا نازگل خوادتتیم و عاشقته اون  

 

!ها؟ بچه بگم بهش یعنی+  

 

. یبگ  دیبا آره-  

 

.آره،بگو:الله  

 

............ یول+  

 



.نداره یول-  

 

.میبگ بهش االن نیهم نیایب:الله  

 

   شم حاضر منم نیست یوا+

 

  شدم الله تن تو یلباسا متوجه هوی

 

. الله یه+  

 

جان؟ -  

 

!؟یدیخر لباس کجا از تو+  

 

! ؟یلباس چه-  

 

.گهید تنته تو که یمارک  و دخترونه یلباسا نیهم+  

 

  شد جمع بهش نازگلم توجه

 

؟ یگرفت کجا از خوشگلن  چقدر دختر یوا:نازگل  

 

.دهیخر کاوه نارویا آهان :الله  

 

  میگفت  یشوخ با بعد و می کرد نگاهش متعجب دومون هر

 

. آقاتون قنیسل خوش چقدرم+  

 

   نیبکش خجالت گفت و کرد عوض رنگ الله

  ببره تا نازگل به دادم رویام  شرتیت و دمیپوش لباسامو منم



  حال تو نییپا میرفت هم ما

  بودن خوردن  غذا مشغول و بودن نشسته زیم دور آشپزخونه تو پسرا

  بودن  کامران و کاوه و ریام فقط

  گفتم که برداره شوییچا وانیل خواست ریام

 

.یبد مشتلوق دیبا ریام+  

 

  کنه خوب خودشو کرد یسع بود ناراحت و کردیم  نگاه نازگل به دلتنگ

 

؟؟یآبج شدهیچ-  

 

دینوش جرعشو هی و برداشت شوییچا  

 

. یشیم بابا یدار شدهیچ میدونینم که واال+  

.................................هوی  

 

. کردن  سرفه کرد شروع و گلوش تو دیپر  ییچا هوی  

  گفت و کرد یزیر اخم

 

.یآبج  نبود یقشنگ  یشوخ اصال+  

 

.که نکردم یشوخ-  

 

نازگل یچشا تو زد زل ناباور  

 

گه؟یم راست نیا نازگل نمیبب +  

 

   نگفت یز یچ نوییپا انداخت سرشو نازگل

بود زده خشکش هنوزم ریام گفتن کیتبر و کردن  باز زبون باالخره که کردنی م نگاه خنده با کاوه و کامران  

 



   کردیم هیگر هاش خنده نیب و دنیخند کرد  شروع هوی

. حتما بود شوق از اشکش حتما  

   کرد بغل محکم نازگلو و جلو اومد

 

اااااااااااااااااااااااااا یخداااااااا یواااااااااا +  

 

.زشته نیزم بزارتم ریام-  

 

  ستین زشت هم اصال ستین زشت+

 

کرد  بغلش و نشوند گونش رو یا بوسه و نییپا گذاشتتش  

 

"ریام"   

 

   دادن بهم رو ایدن یانگار خبر اون دنیشن با

شدم؟یم پدر داشتم من واقعا شدینم باورم اصال  

. شکر کرمتو ایخدا  

  گفتم ها بچه به رو

 

ا؟ یمیک یآبج ازت رمیبگ  قرض خانوممو قهیدق چند هی من+  

 

. ها قهیدق چند فقط-  

 

. باش+  

 

  رونیب  بردمش و دمیکش دستشو

بود  سرد یهمونطور هنوزم و کردینم  نگاهم  

 

شده؟ چت نازگل+  

 



  نشده یزیچ-

 

.نگو دروغ+  

 

. ستین یزیچ-  

 

بهت  زنمینم یا  صدمه ستمین سابق ادم اون من نازگل+  

 

.ستمین نیا نگران که من نه-  

 

؟ ی ا یچ نگران پس+  

.باشم یخوب پدر دمیم قول  

 

   خواستیم فرصت یانگار و زدیم دو دو چشاش

   حرفام باور یبرا فرصت هی

.......و بهشون کردن  عمل یبرا  

 

!نازگل؟+  

 

جان؟ یبگ  شهیم سیه.......  بَ -  

 

!نازگل؟+  

 

جان؟ -  

 

. دارم دوستت یلیخ من+  

. دارم دوستت ادیز یلیخ  

؟ یرینگ  فاصله ازم شهیم  

؟ینر شهیم  

؟ینزن پسم شهیم  



بچم؟  مامان و خونم ملکه یبش شهیم  

غم؟  بدون  

؟یناراحت بدون  

اشک؟  و درد بدون  

 

  کرد بغلم محکم نگفتم یزیچ

.......... کردم بغلش متقابال و موهاش  رو ختیر اشکم و زدم یلبخند  

 

"ا یمی ک"   

 

موندن؟ کجا اونا+  

 

. اصال رونیب برن دیشا خوشحاله  خب شوهرن و زن-  

 

.خانوم ایم یک نیگیم راست خب اره+  

 

. کامران آقا بله-  

 

م؟یدار یچ نهار+  

 

.یچیه-  

 

؟یچیه یچ یعنی+  

 

مگه؟ نیخرینم رونیب از-  

 

م؟یبخر رونیب از یچ یعنی وا+  

 

.براتون کنه درست نهار نجایا ستین یکس-  

 



؟یا یچ تو پس+  

 

  گفت یا دهیکش لحن با و کاوه  سمت کرد رو هوی

 

.نیبب  و ایب کنهیم درست یا یماکارون ه ی داداش یوا+  

 

   ��کنا مسخره خودتو برو-

. ینخورد شویچ یه ستین رو پر بچه  

 

.دنیخندیم بهمون الله و کاو  

 

   اومد تیعصبان با سام هوی

 

.یه+  

 

ها؟-  

 

! ؟یدار مرض+  

 

؟یخوایم لویک  چند بگو فقط آره-  

 

ه؟یچ باهام مشکلت تو؟ چته+  

 

نه؟  مگه ستیگل گل دامن اون  منظورت یزنیم حرف یچ  به راجب دمیفهم حاال آهاااااااا-  

 

.نمی بب شو خفه+  

 

  گرفت بازوشو کاوه که شد پا جاش از

 

.بکنه ی غلط چه قراره مثال نمی بب کن ولم کاوه نه+  



.اتیباز شاخ تاوان نمیا.داره تاوان کارات بودم گفته  

 

. نگو پرت و چرت-  

 

. ستین حوصلت برو سام+  

 

هست؟  یک حوصله-  

 شهال؟

. یندار رو نایآدر  حوصله دمیشا نه نه نه ای اوووووومممممممم  

 

ه؟یک نایآدر:ایم یک  

 

.یچک یه:کامران  

 

   خان؟  کامران یگیم  دروغ یکشینم خجالت:سام

. بهشون  قتویحق  بگو  

؟یکنیم تشونیاذ انقدر چرا  

............... بدونن قشونیرف بچه و زن و یزندگ و خونه به راجب  دارن حق اونام خب  

 

   بودم شده نگران یلیخ

  نداشتم رو ی ا گهید راز دنیشن تحمل واقعا

 

احمق؟ یگ یم پرت و چرت چرا+  

 

گم؟ی م پرت و چرت من-  

 

ه؟یک خر نایآدر.آره+  

 

. واال دونمینم -  

 



   سوال تا هزار و موندم من  و رونیب رفت خونه از گذاشت

   گفتم و تر کینزد رفتم

 

ه؟یک نایآدر+  

 

دختره؟ نیا هیک گهیم راست آره:شهال  

 

.گهیم دروغ  داره بخدا:کامران  

 

خان؟  کامران یمطمئن+  

 

خانوم؟  ایمیک یناراحت چرا شما:کامران  

 

من؟+  

باشم؟  ناراحت دیبا چرا نه  

 

. خوبه آها:کامران  

 

دختره؟ نیا هیک  گفتم:شهال  

 

  کردنتون شکاک برا گهیم دروغ داره گمیم دارم:کامران

  کارامو همه دوننیم قامنیرف دوتا نیا بابا

 

   کردن قیتصد حرفشو کاوه رویام

  کنه چکش تا شهال دست داد شویگوش

  بهش داد لحظه چند بعد و گرفت  ویگوش

 

ن؟یدیفهم حاال:کامران  

 

.نفس دیببخش آره:شهال  



 

.خانومم نداره بیع:کامران  

 

   بستم درد با چشمامو

شهال دختره اون  نه دمی شنیم خانوممو اون دیبا االن من  

 

  ریام:کامران

 

. داداش جونم-  

 

.رو پسره اون بره  بفرست+  

 

و؟ یک-  

 

. سامو+  

 

.بره مجبوره شهیم مارش زهر خدام  بنده  ایمیک بره که شهینم داداش-  

 

.نیبفرست  اونو مونهیم  ایمی ک+  

 

   رفت سرعت و عجله با سام و اومد ینیماش بد کافیت یصدا بگم یزیچ خواستم تا

  شکست دلم

. اونم  زن االن یالک  مثال من که انگار نه انگار  

  نشستم و اتاقم تو رفتم

   بودم کرده عادت  هم یطرف از خب یول بودم شده دپرس

   زدن درو هوی

.تو  اومد کامران که گفتم ییتو  ایب  

 

رون؟یب برم ای تو امیب هنوزم+  

 



. ایب-  

 

   رفتینم تو بدون گرنه و بود  یعصب سامم نشو ناراحت+

 

داد؟ یم میدلدار داشت  

 

.نداره یبیع بمونم من اگه گفت زد زنگ نشدم ناراحت-  

 

. خوبه آهان+  

 

ا؟ یمی ک-  

 

بله؟+  

 

................... ؟یکنیم  نکارویا یباش من با یایب یکن ول سامو بخوام ازت اگه-  

   گفتم کردمو یاخم

 

.رونیب نیبر لطفا ریخ نه-  

 

چرا؟+  

 

. ستمین انتیخ اهل من-  

 

.......... اخه  یول+  

 

. کامران نده ادامه لطفا-  

 

. ایمی ک نهیغمگ چشمات+  

 

.ستین نطوریا  هم اصال نه-  



 

   نطورهیهم قایدق چرا+

 

. رونیب برو کامران-  

 

؟یکنیم فرار ازم چرا+  

 

کنمینم فرار-  

 

نه؟  مگه یدار ییحسا هی بهم هم تو+  

 

. کنم شی مخف شتریب تونستمی نم  

 

............ دا شوهر چون کنه رشد خوامینم و دارم  آره آره-  

 

   شدم خفه و  موند دهنم تو حرفم دنمیبوس با

   زدم گوشش تو یا  یلیس شد جدا که ازم

   کردیم نگاهم یشرمندگ با

 

............ واقعا من ایمیک.....من......من......دیببخش +  

 

   ییایح یب از بودم شده خسته

  میبود نامحرم اون نظر از همش نمون ی ب شدیم انجام که یینکارایا  و دارم مریآلزا کردیم فکر اون

  بودم فیتکل بدون ینطوریا بس شدم خسته

  کردینم اعتراف نکهیا از

  ارمیب ادی به گذشتمونو خواستینم

  خوادمیم  گفتی نم

  اومده  سرمون ها بال چه گفتی نم

کرد؟یم فکرو همون هنوزم اون  

کرده؟  تمیاذ وانی ک کردیم فکر  



نداشت؟ باورم هنوز  

 

  لطفا رونیب نیبر نداره یبیع+

 

  زهینر اشکام که بودم شده رهیخ سقف به

 

.یشد ناراحت اگه دیبخش....بب......من-  

 

.لطفا رونیب  برو+  

 

! تو؟ یخوب-  

 

!برو آره+  

 

باشه-  

 

  تخت رو دمیکش دراز و رونیب رفت

  دمیخواب مرگ دیام به و بستم چشمامو

" نکن دارمیب فردا ایخدا"   

 

"کامران"   

 

  کردم غلطو اون که شدیچ دمینفهم اصال

.هوووف  

. یکنیم خراب همش کامران بزنن گندت  

.بودم کرده گم پامو و دست اصال کنم کاریچ دونستمینم بابااااا یا  

   زد صدام ریام که نییپا رفتم

 

. داداش کامران+  

 



بله؟-  

 

شده؟ یزیچ+  

 

  نه-

 

؟ یمطمئن+  

 

؟یداشت کاریچ ریام آره-  

 

. داداش شدنمه پدر ینیریش دادم سفارش تزایپ  امشب+  

 

تزا؟ی پ فقط-  

 

. گهید هاست بچه با نیا یول خب سرجاشه کاوه و تو ینی ریش+  

 

.بخواد کی شلیش یک ی دیشا-  

 

؟یخودت منظورت+  

 

.گمی م یکل بابا نه-  

 

. بود غذا همون منظورم  گرنه و تزایپ  گفتم تزایپ گفتن همه ها بچه چون منه با امشب شام بود نیا منظورم منم+  

 

. دمیفهم داداش باشه-  

 

بخوابه خوادیم  و داره درد دل که گفت و نداد جواب زدن صدا رو ایمیک یچ هر  ها بچه و شام زیم سر میرفت  

   نکنم شیعصب شتریب  و نکنم مخالفت کردم یسع

  گفت کاوه که میبود شام مشغول ها بچه با

 



؟ ی ندار دوست داداش کامران+  

 

و؟ یچ-  

 

.گهی د کتوی شلیش+  

 

   خوبه.....نه......آهان-

 

داداش؟  یخورینم چرا پس+  

 

.رمیس-  

 

.که ینخورد یزیچ وا+  

 

.خوردم تنقالت یلیخ رون یب بودم رفته من......زهیچ-  

 

. یراحت طور هر داداش باشه+  

 

  کردنیم بش و خوش ها بچه

.بود ایمی ک شیپ فکرم اما بودم کنارشون یجسم نظر از  

  کنم تشیاذ انقدر دینبا هیفیلط دختر اون

.میبرگرد گفتم ها  بچه به شام از بعد  

  گفتن یا باشه و نکردن مخالفت

................... شهر سمت میکن حرکت صبح فردا   شد قرار و  

   نداد جواب و ومدین زدم صدا رو ایمیک یچ هر ی ول میشد خوردن غذا مشغول و میپاشد صبح

  زد  صدام نازگل صبحانه سر ارنشیب نتونستن هم الله و نازگل

 

داداش؟ +  

 

جانم؟-  



 

!؟یخوب+  

 

کجام؟-  

 

خوبه؟ حالت گمیم گهید خودت وا+  

 

  نه روحم-

نه  قلبم  

نه فکرم  

. آره ظاهرم خب یول  

 

داره  حرف باهام بعدا که زد امکیپ برام  و نگفت یزیچ  

.کردم خاموش ویگوش  ی  صفحه و زدم یژکوند لبخند  

   زد صدام  کاوه که رفتن یبرا شه حاضر بگم بهش رفتم و میخورد صبحانه

 

.یه+  

 

ها؟-  

 

ها؟  یکرد یغلط چه شبید+  

 

توچه؟ به-  

 

؟ یعوض ی کرد دختره با یغلط چه گفتم+  

 

؟ یزنیم جوش دختره برا چرا چته-  

 

   بستم درد از چشمامو که زد پام به یمحکم لگد

  گفتم تیعصبان با



 

.وونیح یه+  

ارم؟یب قالدتو چته  

 

.گهید کرده سی سرو دهنتو غرورت نیا احمق-  

 

.بزنمش خوادیم دلم منه زن چه تو به بابا+  

 

عه؟ -  

 

.آره+  

 

. یاریب ریگ بی غر دخترو اون مردم من مگه-  

 

چه؟ تو به+  

 

  بود مرده ای م یک دمیرس ینم شبید اگه احمق-

 

!؟یچ+  

 

.باهاش یکرد یغلط چه بگو گفتم-  

 

بود؟ مرده یچ یعنی+  

 

   بپره بالکن رو از خواستیم-

   نگفت یزیچ کرد نکارویا  چرا دمیپرس یچ هر

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟یچ+  

 

. یکن تعجب نداشتم توقع شدیچ-  



 

. کاوه اونور برو+  

 

.نکن تشیاذ انقدر کامران تنهاست یلیخ-  

 

........... زدم در و اتاقش سمت رفتم  

 

بله؟+  

 

تو؟  امیب-  

 

.ریخ نه+  

 

.پس اومدم-  

 

  رونیب برو  گفت تیعصبان با که تو رفتم

 

؟ یکرد  شبید بود یکار چه اون+  

 

؟؟یکارمیچ چه تو به-  

 

. یکرد که بود یغلط چه بگو کارتم همه+  

 

.نداره یربط چیه  تو به گفتم-  

 

داره؟  ربط خان آرش به باشه+  

 

؟یدیفهم شه سمییر قراره  فقط یگ یم یدار که یاون-  

 

.نه+  



 

.رونیب برو بهت بدم حیتوض نمیب ینم لیدل-  

 

.میگردی برم  لتویوسا کن جمع+  

 

!بهتر-  

 

؟ ی دار دعوا+  

 

.آره-  

 

.یباش راحت کمی رونیب رمیم یا  یعصب االن نیبب +  

 

.رفتنت از شمیم خوشحال-  

 

انداختن؟  کهیت  از ینشد خسته کن  بس ایمی ک+  

 

  ریخ نه-

 

   بابا برو یا+

 

  بهم دمیکوب محکم درو و رونیب اومدم اتاقش از

  شد سوار و نوییپا اومد

رفتن  جدا هم با نازگل و ریام نیهم یبرا شدنینم جا همه  

............ میکرد حرکت هم ما و  

  دیپرس ازش کاوه هوی که داشت اخم و بود نشسته ساکت راه کل تو

 

؟یآبج+  

 

بله؟-  



 

تو؟  شده چت+  

 

ست ین میزیچ-  

 

.هست چرا+  

 

. کاوه ستین-  

 

؟یکنیم هیگر یدار چرا+  

 

  شده تنگ بابام و مامان یبرا دلم-

  نیک بدونم دارم دوست

.بشناسمشون  

 

؟یآبج نهیا یبرا یمطمئن+  

 

.آره-  

 

.بگم یچ خب باشه+  

 

. کاوه-  

 

جان؟+  

 

ن؟یریبگ طیبل برام نیکن  ادمیپ شهیم-  

 

.که یبرگرد تنها شهینم نه+  

 

.شهینم چرا-  



 

.ریخ نه+  

 

میریم الله  منو-  

 

.عمرا+  

 

که  خورمشینم -  

 

. نه یعن ی نه گفتم که  ستین اون بحث+  

 

   نگفت یزیچ و کرد سکوت

 

"ا یمی ک"   

 

   کنم کار آرمان با حاضرم گفتم نازگل به و خونه رفتم

   داد خبر شییدا پسر به یخوشحال با نازگلم

  بود ناراحت یلیخ اتفاقا از آرزو و میبود دهیرس

   نطوری هم منم

  میکن یخستگ و میریبگ  دوش هی و میبر گفت یاحوالپرس از بعد یب یب

................... دمید هوی که اتاق تو رفتم  

 

@rezvannovels 

#part185 

 

   بود تخت رو یبزرگ گل دست دمید هوی که

  کردم داشیپ  باالخره که بودم فرستندش پاکت دنبال و گل سمت رفتم

 

.میببخش  دوارمیام و نبود  قصد  یرو از کار خوام،اونیم معذرت ازت یلیخ یلیخ سالم+  

 



  حموم تو رفتم و کاغذا سطل تو انداختم حرص با گلو

 

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 

  رونیب رفتم و دمیپوش  لباسامو رونیب اومدم یوقت و حموم شدن تموم از بعد

   شدم کاوه و الله یها خنده متوجه هوی

  گفتم و جلو رفتم

 

ن؟ ی بگ  هم ما به نیخواست ینم به به+  

 

؟یآبج میبگ  یچ-  

 

. خرم من آره یچیه+  

 

. ستین  یکنیم فکر تو که اونطور جون از دور-  

 

.نیش  خوشبخت کاوه ستین  مهم+  

 

شدم  دور ازشون حرف نیا گفتن با  

دمیخواب و اتاقم تو رفتم راست هی شام از بعد و رفتم  

 

......................... 

 

  شدن  حاضر و خوردن صبحونه از بعد و دمیپوش می مشک  ی مقنعه و نمیج با یباز جلو ی  مشک  یمانتو و پاشدم صبح

............ م یشد آرمان شرکت یراه نازگل  

 

   گفت و انداخت بهم ینگاه مین نازگل راه تو

 

!یشد خوشگل یلیخ+  

 



.یمرس-  

 

؟یترسیم یزیچ از+  

 

.نه-  

 

؟ ینگران+  

 

.آره-  

 

. نباش نگران+  

 

. ییخدا خوبم یلیخ االن کنم جبران بتونم دوارمیام یکرد یبزرگ لطف و کمک یمرس واقعا-  

 

؟ یکنی م مسخرم+  

 

=|آره-  

 

؟ یهست یچ نگران خب ایمی ک+  

 

.سنم-  

 

دهیخر رو نجایا سهام تازه آرمان بابا نه+  

 

داره؟  یربط چه-  

 

  زنهینم پست زایچ نیا خاطر به تنهاست دست+

 

!واقعا؟-  

 



. نباش نگران آره+  

 

  میشد آسانسور سوار میدیرس یوقت و میرفت

  میکرد حرکت و زد  رو ۳ ی طبقه نازگل

   شد بلند میگوش  امکیپ  نگید نگید یصدا  همزمان که ستادیآسانسورا 

   گشتم میگوش دنبال و کولم تو کردم دستمو

  کردم برخورد یک ی با محکم که  کردم باز آسانسورم در همزمان

 

خانوم؟ کجاست حواست+  

 

کجاست؟ خودت  حواس! آقا؟ یکور مگه-  

 

   گفت و رونیب  اومد نازگل هوی

 

. آرمان آقا بنده ییدا پسر کنمی م یمعرف+  

 

.شدم  آب خجالت از حرف نیا با  

  گفت آرمان هوی که نییپا انداختم سرمو

 

.یباش ایم یک  دیبا شما+  

 

.طوره نیهم بله-  

 

منتظرم خب+  

 

؟یچ منتظر-  

 

.تیخواه عذر+  

 

. کنمی نم  نکارویا-  



 

.یدیم دست از کارتو گرنه و یبکن دیبا+  

 

. مونمیم  کاریب نداره بیع-  

 

  ستمیوا گفت و گرفت دستمو که نییپا امیب ها پله از خواستم

 

! بله؟+  

 

  ستمین مهربون انقدر بعد دفعه  از بخشمیم رو دفعه نیا-

 

   شدم آشنا  هی یصدا متوجه رونیب بکشم دستش از دستمو خواستم تا

................ شدم مواجه کامران یبرزخ افهیق با که برگشتم  

 

   آرمان   دسته تو دستم رفت ادمی

   گفتم تعجب با

 

؟ یکنی م کاری چ نجایا تو+  

 

؟یکنیم یغلط  چه یدار یبگ  دیبا  تو-  

 

چه؟ تو به+  

 

   دادن دست بهم کامران و آرمان هوی  که ستادمیا نازگل کنار و درآوردم  آرمان دست از محکم دستمو

   داشتم هم باشن برادر باهم نکهیا یآمادگ یحت داشتم  من که یا یزندگ به توجه با

  میستاد یا منتظر و  کردم سرم تو فکر به یا خنده

   گفت آرمان هوی

 

  ��ک؟یشر یچطور+

.شد جور میمنش  



 

.نیدار هم یخوب یمنش چه  دمید بله-  

 

شد؟ تیحسود شد؟یچ+  

 

. داره من به یربط چه بابا نه-  

 

  داره کاریچ نجایا یدیپرس یاونطور آخه  نیی آشنا هم با کردمیم فکر یول+

 

.نه-  

 

!؟یمطمئن+  

 

.آره-  

 

.باشه+  

 

.اتاقش  تو میبر  گفت  منو سمت کرد رو  

   بود هم یرو روبه اتاق دوتا

   سمت  اون  کامران و سمت نیا آرمان

   نمیبب  ختشوی ر دیبا رمیم جا هر چرا آخه آخ

   گفت بگم یزیچ نکهیا  از قبل نازگل  که دمیکش یا کالفه هوف

 

ا؟ یمی ک+  

 

. شو ساکت-  

 

دونستم ینم خدا به ایمی ک+  

 

. برات متاسفم ی لیخ که واقعا نازگل؟ خرم من-  



 

.نداشتم خبر گمیم دارم واقعا ایمی ک+  

 

.باشه-  

 

؟یکنیم  کاریچ+  

 

.نجای ا کنمینم  کار-  

 

؟؟؟؟ییییییییییییییییییییچ+  

 

. کنمیم  کنسل یدیشن درست-  

 

گمشووووووو +  

کامران؟  خاطر به   

 

.آره-  

 

؟یفیضع انقدر+  

 

.آره کن فکر-  

 

. ایمی ک+  

 

......................نازگل الیخ یب-  

   شدم کامران اومدن متوجه که برم خواستم

 

خانوم؟  ایمی ک شدیچ+  

 

  کردیم میحرص یلیخ پوزخندش



 

کامران؟  آقا چه شما به-  

 

  ادینم  خوشمون هم از تو منو دوننیم همه باالخره خب هان؟ یزد جا یدید منو نکنه اوممم+

 

. برام سخته یلیخ قهیدق هر یبرا اونم افتیق دنید نهیهم یبرا قایدق-  

 

؟یهست حرفات مواظب ایمی ک+  

 

. خان کامران  باش کارات مواظب هم تو آره-  

 

؟ یکار چه+  

 

��ینبوس مردمو نکهیا-  

 

  اتاقش تو رفت خجالت با کامران و دیکش ی نیه متعجب نازگل حرفم نیا با

   گفت تعجب با و ستادیا کنارم اومد نازگل رفتنش از بعد

 

کرد؟ کاریچ اون+  

 

؟یدینشن  مگه-  

 

. بگو دوباره گفتم+  

 

. دیبوس  منو-  

 

.نویا یگفت من  جلو چرا دختر  یوااااا+  

 

.خدا تورو کن  ول  نازگل بود خرد اعصابم-  

 



خونه؟ یگردی برم االن نمیبب +  

 

.نه-  

 

؟یچ یعنی+  

 

.کنمیم  کارمو-  

 

. یبکن قراره کاریچ بگو خودت دهیخواب شر هی یدار که یا خنده اون پشت نمیبب +  

 

.یچیه-  

 

. بگو راستشو ایمی ک+  

 

.گمی م راستشو-  

 

.منتظره آرمان تو میبر ایب الیخ یب+  

 

.نمونه تنها جون آرمان که میبر-  

 

برداشته؟ تاب مخت ایمی ک+  

 

!!!!!!!!! دیشا-  

 

. ایکنینم یا  اضافه کار چیه+  

 

. کنمی م موی سع-  

 

   زینر بهم منو اعصاب+

 



.نخور حرص بابا باشه-  

 

   میشد آرمان اتاق وارد و میرفت

  هیچ استخدامم یبرا شرطش مینی ببب تا بهش میشد رهیخ و روش روبه ی  مشک  یها یصندل رو مینشست

 

خانوم؟ ایمی ک یخوب+  

 

. سعادت یآقا بله-  

 

مبارکه؟ بگم خب+  

 

!!!!!!! مبارکه؟ یچ-  

 

. استخدامت+  

 

. سالمه ۱۶  تازه من آخه یول-  

 

.دونمیم+  

 

ن؟یندار نیا با یمشکل-  

 

. ندارم که فعال نه+  

 

.خوبه-  

 

   اوردمیدرم بال ی خوشحال از داشتم

  نازگل با کردناش بش و خوش از بعد

....................... نشستم یمنش زیم پشت و رونیب رفتم منم و رفت نازگل  

بدن بهم یکار هی تا شدم منتظر و نشستم . 

   شد من  متوجه که رونیب اومد آرمان



  دیدزد نگاهشو بعد و کرد نگاه چشمام به کوتاه ی هیثان چند

  گفت و جلو اومد

 

ره؟ یم  شیپ چطور+  

 

.خوبه-  

 

. شکر پس خوبه+  

 

ست؟ین یا گهید امر بله-  

 

   مینشد آشنا هم با خوب ما+

 

  گفت و جلو آورد دستشو

 

.آرمانم+  

.منه مال  سهام نصف چون کشونیشر البته نجایا سهامدار سعادت آرمان  

 

.کردم یمعرف خودمو و دادم دست  

 

   هستم ایمی ک-

. تونیمنش االن  از و جان نازگل دوست  

 

   کرد یا خنده

 

  دیجد یمنش خوشبختم+

 

. سییر نیهمچن -  

 

یزیچ هی آها+  



کردم یم  نگاه پروندت به داشتم  

 

اومده؟ شیپ  یمشکل خب-  

 

.ینکرد پُر تاهلتو  تیوضع+  

 

............. زهیچ خب-  

 

زه؟ یچ+  

 

بگم؟ دیبا  حتما-  

 

.آره+  

 

................ من خب-  

 

! ؟یدار نامزد+  

 

.نه-  

 

؟یچ پس+  

 

. شوهرم از  شدم جدا-  

 

!!!!! ؟یچ+  

 

. دیدیشن درست-  

 

.ستی ن یمشکل نباش ناراحت باشه+  

 



نداره؟ یبیع-  

 

. کن صبر لحظه  هی  باشه داشته بیع دیبا چرا نه+  

 

.................. که شدم کامران  یصدا  متوجه هوی که اتاقش تو رفت  

   اومد زدن  دست یصدا هوی

  کردی م نگاهم پوزخند با که شدم  کامران متوجه که برگردوندم سرمو

  گفت که برگردوندم رومو

 

.مینشد دار خبر ما یشد مجرد یک تو+  

 

. بدم حیتوض بهتون کارامو همه نداره لیدل-  

 

ی دیفهم یکن یکار یندار حق+  

 

  کنم؟یم  کاریچ مگه-

.بده جوابمو هان  

 

   ایمیک نکن لج من با+

کارته؟یچ سام پس  

 

. میشد جدا-  

 

   دیخند و شد خوشحال رسما

  سمتم کرد رو خنده با

 

!!!! ؟؟؟یییییییچ+  

 

  ؟یَکر-

 



.کن تکرارش آره+  

 

. میشد جدا-  

 

! چرا؟+  

 

. میخوردینم بهم-  

 

؟یچ یعنی+  

 

   کردم امضاش منم آورد طالق برگه نخواستتم-

 

شونش  رو گذاشت سرمو و کرد بغلم و تر کینزد اومد  

 

  اینخور غصه+

. نکن فکر بهش شو الشیخیب  

 

   کنمی م  نکارویهم  منم-

 

.خوبه+  

 

.دونمیم-  

 

  نهار؟ یبرا میبر باهم+

.استراحته میتا  

 

.شهینم -  

 

! چرا؟+  

 



. دادم رفتنو رونیب قول سعادت یآقا.........آرما به-  

 

!؟یک به+  

 

.سعادت یآقا-  

 

  شده ناراحت بود معلوم چشماش از

  گفت و انداخت ینگاه مین

 

.میر یم شب نداره یبیع+  

 

................ باشه-  

   اومد آرمان هوی که میصندل رو نشستم منم و رفت

 

؟ یحاضر خب+  

 

!؟ی  برا-  

 

. نهار+  

 

  آها،باشه-

 

.پاشو پس خب+  

 

.چشم-  

 

  کردم حرکت پشتش از و برداشتم کولمو

  شدیم حس روم کامران  نگاه ینی سنگ  راه کل تو

   تونستم و بگذرم کنارش از خونسرد کردم یسع

  میکرد حرکت  و میشد آسانسور سوار آرمان با



 

م؟ یبر کجا خب+  

 

. گهید خوبه شرکت ی کافه نیهم-  

 

.خب باشه+  

 

.باشه-  

 

.مییاونجا گهید قهیدق ۵ تا که ببند  کمربندتو+  

 

  زد استارتو و دادم انجام حرفشو عیمط

   خورد زنگ شیگوش که رونیب  میاومد نگیپارک از

 

الو؟+  

 

! داداش؟ جانم+  

 

   تونمی نم من نه+

 

. دارم  کار گهید یجا شهینم +  

 

. مهمونمه آره+  

 

. داداشم که شهینم +  

 

. دمیم خبر بهت حاال+  

 

.فعال+  

 



   گفت  منو سمت کرد رو

 

گه؟ید رستوران هی میبر شرکت ی کافه یبجا ستین  یمشکل+  

 

. نی بر خودتون شمیم  ادهیپ من خب-  

 

. پس میرینم  الیخیب که شهینم +  

 

.نیبر شما خب نه-  

 

.که شهینم +  

 

  گفتم و دمیکش یا کالفه هوف

 

.میبر باشه-  

 

................ دوستش  به زد زنگ و زد یلبخند  

 

  دوستش به زد زنگ

 

.مهران سالم+  

 

.امیم شد کنسل نه+  

 

. نمتونیب یم باشه+  

 

. امیم دوستم با نه+  

 

. خداحافظ باشه+  

 



   گفت و کرد قطع شویگوش

 

  گفتم بهشون خوبه+

 

کشه؟ینم طول ادکهیز فقط باشه-  

 

! ؟ینگران+  

 

. دارم  قرار شب-  

 

؟یک با+  

 

االن؟ بگم-  

 

. یندار یمشکل خودتم اگه اره+  

 

.دوستام از یک ی با-  

 

!دختره؟+  

 

.نه-  

 

؟یدار پسر دوست+  

 

.نه-  

 

!؟یچ پس+  

 

  شده فیکث افکاراتون چقدر-

  د؟یکنیم فکر شما که هیدوست باهاش ارتباطه در پسر هی با کس هر مگه



   باهم؟  باشن داشته ساده ی  دوست توننینم مخالف یجنسا

..همجنساشون مثل یمعمول دوست دوتا حد در  

 

. درسته آره-  

 

. دونمیم بله+  

 

. یختیر بهم کمی انگار دیببخش -  

 

.بود یکل منظورم  خوامیم معذرت من نه+  

 

.نشدم ناراحت منم نداره یبیع نه-  

 

.خوبه+  

 

  کیش یلی خ ی کافه  هی یجلو میدیرس تا می کرد یط سکوت با رو راه هیبق

  میشد ادهیپ

  دمیکش خجالت پمیت از راستش

   بودن اومده آزاد و  کیش یلیخ همه اونجا یدخترا

  بود  گذاشته شینما به  خوشگلشونو بدن که کوتاه یلیخ یها یناف رو  و کوتاه و باز جلو یمانتوها

  داشت پیز اشیبعض رومچ که  دار مدل و  کوتاه یساپورتا و ریحر یشاال

  رونیب ادیب  ینطوریا من همجنس مثل ی کس کردمینم فکر عمرم تو من

   نبود خوب ادیز وضعاشون

   ننداخت من دل به یچنگ  یعنی

  گفت خنده با آرمان

 

مگه؟ یدیند داف تاحاال+  

 

؟یچ-  

 



. داف+  

 

هست؟ یچ-  

 

.هست یک نه یچ+  

 

. خب آهان-  

 

  شونین یبی م تعجب با یدار  یشد رهی خ بهشون که ییدخترا همون+

.ماه کهیت هی داف میگ ی م بهشون ماها  

 

  اومد بدم فکرش طرز و آرمان از لحظه هی

 

. شیا-  

! ماه؟ ای! خوشگلن؟ نظرتون از نایا االن واقعا  

 

!گرنیج گرنیج آره+  

 

........... کافه تو میرفت و کردم نثارش یا  قهیسل بد و دادم دماغم به ینیچ  

  که یپیاک سمت به ما  حرکت و آرمان  زدن لبخند بعدش و میشد کافه  ته از یپسر دادن تکون دست متوجه رفتنمون با

  بودن نشسته اونجا

  میشد اضافه  جمعشون به آرمانم منو که بودن دختر تا سه و پسر تا سه

  شدم آشنا همه با دنمونیرس با

 

شما؟ و هستم مهران من سالم+  

 

. ایمی ک-  

 

. خوشبختم+  

 



.یمرس-  

 

   ندارن بر دور تا باشم نیسنگ  کردمیم یسع

  باهاشون بشم ی میصم ادیز خواستمینم راستش

  گفت ارمان گوش دم مهران هوی

 

!!!!یپریم بچه دختر با+  

 

   نشدم نحسش یصدا متوجه کردیم فکر اخه  کردم یاخم

  گفتم و ستادمیا جمع یرو روبه که شدیچ دونمینم

 

.سعادت یآقا یمنش هستم ایمی ک+  

 

   گفت یلوند با بود طناز اسمش کنم فکر که دخترا از یک ی

 

. که اومدم یم خودم گرنه و نهار رونیب  یبریم هاتو یمنش  یبود نگفته جون آرمان وا-  

 

   کردن پچ پچ کردن شروع دخترا هوی که میشد دادن  سفارش مشغول و مینشست و نگرفتمش یجد

   گفت طناز هوی

 

. یزیچ. یریعشا نه؟ مگه یباش حومه یروستاها مال دیبا  تو+  

 

. گفتن که ندادم محلشون  

 

��یچ درعوض کرده؟ استخدامت سنت نیا با ی کرد کاری؟چیدخترش دوست+  

 

. دیش ساکت دیخواینم نداره یربط شما به-  

 

؟ یشد یعصب اوه اوه+  

 



دخترا؟  شده یزیچ:آرمان  

 

.ستین یزیچ نه:من  

 

شه؟  ناراحت پسرت دوست یخواینم  جوجو اوخ+  

 

. نگو پرت و چرت-  

 

دت؟یخر چند+  

 

  یمردگ موش به زد خودشو که زرم پاش به یمحکم لگد

  کولم انداختن  از  بعد و داد یبد و بلند ی صدا که عقب دمیکش مویصندل

................ رونیب زدم کافه از دو با  

 ویخوار و خفت اونهمه گهید تا دمیدویم قدرت تمام با یول دمیشنیم و زدیم صدام داشت که آرمان بلند یدادا   یصدا

  نکنم تحمل

کنن مسخرشون ستنین بروز و ستنین خودشون مثل همه چون شهینم لیدل  

   خونه سمت کردم حرکت و زدم پس سمجمو یاشکا دستم با

 

***************** 

 

   دمیرس قهیدق ده از بعد

   گرفت بازومو یک ی که اتاق سمت کردم حرکت و کردم  مرتب وضعمو و سر

 

شده؟یچ+  

 

. ستین یزیچ-  

 

ا؟ یمیک یکرد هیگر چرا+  

 

.ستین خوب حالم کامران کن ولم-  



 

. بگو خب شدهیچ+  

 

.کردن تیاذ پسر دوتا راه تو-  

 

نرسوندتت؟  آرمان مگه+  

 

نه-  

 

!!! چرا؟+  

 

.ارهیب منو  نبود درست بودن دوستاش-  

 

لرزه؟ یم صدات چرا+  

 

.گهید کن ولم ستین یزیچ-  

 

   شد خرابم حال متوجه که دمینال عجز با

. رسوند صفر به  باهام فاصلشو و اومد کمینزد  

   کرد زمزمه گوشم ریز آروم

 

  م؟یش آروم یخوایم+

.کنم آرومت تونمیم  

 

. کردم سکوت  

  گفت آروم زدو کنار گونم از  اشکمو شصتاش دوتا با نداشتم ازش  حرفو نیا توقع بودم شوکه

 

!؟یدینم  جوابمو+  

 

  بدم  جوابشو خواستمیم



  آره بگم داشتم دوست

  میش هم مال خواستمیم

........................... یول  

 

   کردمیم  نکارویا دینبا یول

  نبود قبال االن

   ستمین یراض کنم وانمود  دیبا و گرفتم یفراموش من االن

   اتاقش تو کشوند منو  و نداد  اجازه که برم خواستم

  شکست فاصلمونو و شد دال

  بهم شد رهیخ التماس با که کردمیم  نگاه چشماش تو دیترد با

 

! ایمی ک لطفا+  

 

   دیلرزیم صداش

. کنم کاری چ دونستمینم  

.نتمونی بب یک ی نکهیا از دمیترس یم  

......................... یول  

  نبود یشوخ حرفاش  بار نیا و بود قاطع اون

............................... و شد دال  

 

************ 

 

  نبود کامران کردم باز که چشمامو

   افتادم شیپ ساعت چند ادی

  میشد یک ی باهم یوقت

  دیکش  یفیخف ریت دلم ریز که کنم حرکت خواستم و شدم بلند نشست لبم رو یلبخند

! بود؟ رفته کجا کامران یعنی  

   خودم اتاق به رسوندم خودمو بزور و شدم الیخیب

  بود  نشده متوجهم یکس خداروشکر

  نشسته تخت رو که  شدم الله متوجه که اتاقم تو رفتم آروم



 

!!! ییییییییییییییییییییه+  

 

نم یبب  نجایا ایب  کوفت-  

 

شده؟یچ+  

 

؟یداشت کاریچ کامران با-  

 

. یچیه.......یه+  

 

.دمتونید ایمی ک-  

 

  روم  ختنیر سرد آب سطل هی انگار

. میشونیپ به زدم دست کف با  

 

!؟یچ+  

 

. دمتونید-  

 

............ الله نیبب +  

 

! شد؟ حل زیچ همه ستین  مهم-  

 

............... نه+  

 

 

نه؟  یچ یعنی-  

 

.نه گهید نه+  



 

ن؟؟ ینکرد صحبت مگه خب چرا-  

 

......... الله+  

 

. یبود  باهاش نگو دختر نمی ستاببیوا-  

 

........... نیبب +  

 

   ؟یکرد کاری چ احمق ایمی ک-

دختر؟ یکرد کاریچ یفهمیم  

 

.نخواستم اولش من الله+  

 

یکوفت اتاق اون از رونیب یومدین چرا ینخواست-  

 

.شدم  جدا  سام از گفتم بهش الله+  

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییییییییییییچ-  

هان؟  یگفت یزیچ نیچن چرا  

 

  خب بودم شده خسته+

 

کرد؟ باور-  

 

.آره+  

 

.خوبه هووف-  

 

نه؟ یگ ی نم یکس به تو الله+  



 

ینکرد یبد کار که نینکرد خالف ایمیک  یبود شوهرت با-  

 

................ نیزم رو زدم زانو و گفتم یآخ و دیکش  یفیخف ریت  دلم ریز که بگم یزیچ خواستم  

 

   دیپرس حالمو و کنارم اومد ینگران با الله

 

؟؟؟؟؟ یخوب یشدیچ+  

 

.خوبم آره-  

 

. یشد کبود ؟یمطمئن+  

 

. دارم درد کمی-  

 

. کنم کمکت ایب+  

 

  حموم سمت کردم  حرکت و گرفت دستمو

  رونیب اومدم عیسر دوش هی و  خودم کردن شور گربه از بعد

  رونیب رفتم و  دمشیپوش و برداشتم پوشو تن

   دنیپوش لباس کردم شروع و دادم لشیتحو یلبخند  که زد یسوت دنمید با الله

 

. ایمی ک گمی م+  

 

هوم؟-  

 

؟ یکنی م قبولش برگرده کامران+  

 

.آره-  

 



چرا؟+  

 

گمی م یچ یفهمینم ینشد عاشق-  

 

.عاشق خانوم اوه اوه+  

 

.میجد الله گمیم راست-  

 

   زمیعز الیخ یب+

 

دارم   قرار کامران با امشب-  

 

شوووودددد چه اووووووووو+  

 

دختر باش آدم کمی شهینم  یچیه-  

 

کنم؟  فکر مثبت+  

 

آرهههههههههههه-  

 

؟ی دار دوستش انقدر چرا ایمی ک+  

 

.دونمینم -  

 

؟ یبپوش  یچ امشب یبرا یخوایم+  

 

نکردم   انتخاب هنوز-  

 

. کیش و اسپورت زیچ هی+  

 



خوبه اوهوم-  

 

. تو ایب گفت الله  که زدن در هوی  

  تو اومد بود رموزیش وانیل دوتا  توش که ینیس هی با کامران

 

. دییبفرما +  

 

داداش؟  یمناسبت چه به-  

 

نیبخور همه گرفتم کرده هوس روزه چند گفت ایمی ک+  

 

یمرس آهان-  

 

. جونتون نوش+  

 

   گفت  منو سمت کرد رو

 

؟ یخوب+  

 

   گفتم و انداختم باال ابرومو  یتا هی دمیفهم منظورشو

 

!باشم؟ دینبا -  

 

فقط دمیپرس یخوب ک شکر خب خب نه+  

 

.............. رفتنش با رونیب رفت که زدم شدنش دستپاچه به یلبخند  

 

  خنده از دیترک الله رفتنش رونیب با

 

ها  هُله یلیخ پسره نیا یوا+  



 

��نخند کوفت-  

 

یخندیم یدار خودتم+  

 

بخورم  بده رموزمویش-  

 

.طونیش  دهیخر تتیتقو یبرا ای یبود کرده هوس تو واقعا+  

 

  گفتم شدمو کیشر جرمش تو شه دروغگو کامران خواستمینم یول بودم نخواسته من

 

.بودم گفته خودم نه-  

 

م یشد خوردن مشغول و گفت ی ا باشه و انداخت باال یا شونه  

 

؟یپوشیم یچ خب+  

 

معمول  طبق-  

 

!!!!!! شلوار؟؟ مانتو+  

 

ه؟یچ مگه آره-  

 

شهینم +  

 

! چرا؟-  

 

یامروز  یدخترا نی ا مثل یبر ترگل  و کیش دیبا+  

 

  کردم وار چندش صورتمو



 

.نداره امکان نهههه-  

 

. یمجبور+  

 

.الیخ یب-  

 

میندار الیخ یب+  

 

تونم ی نم من-  

 

   شگاهیآرا میبر پس+

 

سادست  شام هی فقط الله-  

 

که نداره یربط برس خودت به خودت برا تو خب+  

 

کنم؟  کاری چ شگاهیآرا میبر-  

 

. یفهمی م میبر شو حاضر پاشو+  

 

گرفت   نوبت و کرد هماهنگ و کرد صحبت یخانوم  هی با و برداشت  شویگوش  

میکرد حرکت و دمیپوش لباس  غر غر با  

 

***************** 

 

  آدرس سمت میکرد حرکت آژانس از شدن ادهیپ از بعد

   بود باکالس و کیش یجا هی

  میشد یا نقره یمشک  ینما با یک یش و بزرگ ساختمان وارد

  استقبالمون اومد مهربون خانوم ه ی که میشد شیآرا سالن  وارد



 

. یکرد ما از ی ادی چه خانوم الله به به+  

 

جون؟ یسور یخوب-  

 

.هستم که من دختر یچطور تو+  

 

   منم خوبم-

   جون یسور ایمی ک کنمیم آشناتون

من  گل قیرف ایمیک جون یسور  

 

   میآشناشد و دادم دست باهاش

 

.یکن عروس به لیتبد ماهو نیا خوامیم جون یسور+  

 

؟یمهمون برا عروس نه ای یعروس برا عروس-  

 

گفت  باخنده الله  

 

.یمهمون برا عروس+  

 

............. کرد شروع و اومد تا نشستم و داد نشون رو  یا یصندل بهم خانوم یسور  

 

  کرد شروع و اومد

   داشتم نگه و گرفتم دستشو  مچ که شیآرا به کرد  شروع صورتم برداشتن از بعد

 

؟ یدار یکار دخترم جانم+  

 

نباشه؟ ظیغل ادیز شهیم-  

 



چرا؟+  

 

.شهیم دعوا-  

 

؟؟؟ یچ+  

 

.مقابلم طرف حساسه کمی خب-  

 

   داد ادامه ششیآرا به و گفت یا باشه

  بود شده یکارامل گذاشت رنگ موهامو

  بودم شده خوب یلیخ

   میبشناس یتونستینم اصال

   گفت خنده با الله

 

.خانم یسور  ی کرد چه ها نه عروس میگفت +  

 

.گهی د مینیا ما-  

 

  کردمیم نگاه الله به یدل دو با

  بودم مطمئن بود یادیز یلیخ کامران نظر از نمیهم خب ی ول نداشتم شیآرا ادمیز راستش

  رونیب میاومد هاش نهیهز پرداخت از بعد

 

؟یچ لباس خب+  

 

.کردم  انتخاب خونه میبر-  

 

.باشه+  

 

  خونه میرفت و میگرفت آژانس

  شدم دنشونیپوش مشغول و برداشتم لباسامو و اتاق تو رفتم نبودن خونه ها بچه



  دمیپوش روش که یا یل تک یمانتو با یل یسرهم

   دمیپوش شالمو آخر در و اسپرت و یمشک  دیسف یها یکتون

  برم تا رونیب برم بگه که شدم کامران امیپ معطل و تخت رو نشستم منتظر

 

ا؟ یمی ک+  

 

الله؟  بله-  

 

شه؟یم  یچ تهش+  

 

. شهالست با اون-  

 

خواد یم تورو یول+  

 

. الله عقدن اونا-  

 

تو؟  شیپ اومد چرا پس+  

 

  هست خودمم سوال تنها نیا کن بس یوا-

 

  اومد  امکیپ  نگید نگید یصدا هوی

.................. دمید که کردم بازش  

 

بست یغر هی طرف از دمید که  

 

.کنمیم کادو برات  جنازشو ششیپ یبرگرد+  

 

امی پ به شدم رهیخ تعجب و ترس با  

  گفت و شد نگران دنمید با الله

 



ا؟ یمی ک شدهیچ-  

 

  گفت که سمتش گرفتم  ویگوش

 

ش؟یشناس ینم +  

 

نه-  

 

کننیم تتیاذ  دارن پسرا دیشا هیک  بپرس+  

 

کردم پیتا لرزون یدستا با  

 

!شما؟+  

 

ندت یآ عشق دیشا-  

 

آقا دینش مزاحم+  

 

مراحمم مراحم ستمین مزاحم-  

 

خودتونو  دیکن  یمعرف+  

 

نگم؟  شهینم  اوممم-  

 

لطفا  دییبفرما +  

 

. وانمیک-  

 

دمیپر  جا  از دومتر وانیک اسم دنید با  

خواست؟یم ی چ ازم پسر ن یا آخه  



 

کردم  پیتا ترس با  

 

نکن یا احمقانه کار-  

 

  شد؟؟یچ+

؟ یدار قبول خوامتیم که من از شتریب رو خائن و ترسو و بزدل متجاوز هی یحرفا  

 

نشو  مزاحمم گهید وانیک-  

 

کنه؟؟ی م  انتیخ تو با شهال به داره ستین تیحال احمق داره زن اون+  

 

.کن بس-  

 

  دستام نیب گرفتم سرمو  و تخت رو کردم پرت موی گوش

  کنم ی غلط چه دیبا االن هوووف

ه؟ ی ا یزندگ چه ن یا آخه  

   باشه دروغ که  کنم کار هر بودم حاضر یول دروغ ای  گفتی م راست دونستمینم

کرد یم  نگاهم یناباور و شوک با الله  

  بره کامران خواستمینم

من اونم زن منم  

........................ اومد یدیجد امیپ و دیلرز میگوش دوباره که بودم نشسته  

 

 

   بود کامران سمت از بار نیا

شکنهیم دلش نرم اگه دونستمیم  چون شدم مونیپش یول کنم کنسل خواستم بودم ختهیر بهم یلیخ  

   کرد باز نویماش در و زد یلبخند دنمید با نییپا رفتم

   شد سوار اومد خودشم

   داد ادامه شیرانندگ به  لبخند با و انداخت بهم ینگاه

   اوردمین روم به یزیچ یول شدم  ناراحت یلیخ نداد نشون یالعمل عکس چیه دنمید با نکهیا از



سمتم  برگشت و ستادیا قرمز چراغ جلو جلوتر میرفت که کمی  

 

! یشد بامزه+  

 

ممنونم -  

 

؟یکنیم یبیغر احساس من با+  

 

! نه.......ن....... عه-  

 

خوبه +  

 

اوهوم-  

 

  زد کنار رنگمو خوش یموها  از یا تره و آورد دستشو

 

شدن رنگ خوش یلیخ+  

 

ی مرس-  

 

اد یم بهت+  

 

ی مرس-  

 

؟یمرس یبگ  یخوایم فقط+  

 

  نییپا انداختم سرمو و زدم یخجل لبخند

 

؟یکن کمش یخواینم +  

 



  گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 

لبو؟ رژ-  

 

! نوچ+  

 

!موهام؟-  

 

. نوچ+  

 

؟یچ پس-  

 

. کردنتو یدلبر+  

 

. شدم الل  

   شد آب دلم تو قند لویک لویک حرفش نیا با  که شستنیم رخت داشتن دلم تو

کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو  

 

   تو واسه دل نیا ایب☆

برو وردار یخوایم جا هر☆  

تورو خوادیم فقط کرده انتخابشو دلم☆  

جذابممممم  عشق یآ☆  

تابم یب سال   چند☆  

. خوابم به یایب شبا یبگ  آره هی بهم که☆  

آرومو ساحل هیبارونو،  نم☆  

 

  بود وانیک ضبطو  یصدا کرد قطع کامران و خورد زنگ میگوش هوی

  گفت کامران که کردمی م نگاه یگوش صفحه به ترس با

 



گه ید بده جواب+  

 

شمارست کن ول-  

 

باشن  داشته کارت ها بچه باشه آشنا دیشا خب+  

 

ال یخیب گهید نه-  

 

دم یم جواب من بده+  

 

  گهید  شهیم قطع االن خوادینم نه ها؟-

 

  کرد وصل تماسو و گرفت  ویگوش و نداد بحث اجازه

..................... هوی  

 

   اومد وانیک یصدا هوی

 

زم؟ یعز یچطور+  

 

  گفتم یبلند آخ که شهیش  به  خورد سرم و جلو شدم پرت  که ترمز رو زد یجور کامران

  کرد بغلم و کمینزد اومد

 

؟؟یخوب+  

 

. آره....آ-  

 

صورتم تو شد رهیخ اخم با و دستش گرفت  ویگوش  

 

زم؟ ی عز یگ ینم  ادیز پرت و چرت-   

 



"لطفا کامران"   

 

. که ییتو داداش عه+  

 

بگو  کارتو اره-  

 

داشتم کار عشقم با+  

 

   عقب دمیکش خودمو  کمی و کردم یته قالب ترس از که  آورد فرمان به یمحکم فشار

 

شو خفه-  

 

شه؟ی م تیحسود هیچ+  

 

. داداشته زن اون ببند دهنتو-  

 

   داداش؟ یچ شهال پس+

 

!شهال؟-  

 

ست؟ین زنت مگه ه؟یچ پس اون آره+  

 

.شو خفه وانیک-  

 

  نییپا کرد پرتش نیماش ی پنجره از و کرد قطع ویگوش

  صورتم تو بزنه خواست و برگشت

  شد  سکوت که بستم چشمامو ترس با و صورتم جلو گذاشتم دستمو

  شده مونیپش شدم متوجه که کردم باز چشمامو

 

. کامران......کام......کا....کا+  



  باهاش ندارم یکار چیه نیبب

  گهیم خودش شیپ از  بخورم قسم حاضرم ستین  نمونیب یزیچ بخدا

   کامران زنمینم حرف باهاش اصال  من اصال من

 

شو  ساکت-  

 

   ستین نمونی ب یزیچ گمی م یکنیم قضاوت همش چرا کامران+

 

. باشه زارمینم -  

 

. نیبب کامران+  

 

.نداره یبیع شو ساکت ایمی ک-  

 

   بدم کشش نخواستم

 توش از قرص دوتا  و درآورد  یا یقوط نیماش داشبورد تو از بود بودنش کالفه از  نشونه نیا و بود نامنظم نفساش

  خورد و برداشت

  کردم سکوت 

  کردم باز لب که بود گذشته کامران بودن یعصب  و سکوت تو یا قهیپنجدق

 

کامران؟+  

 

ها؟-  

 

کامران؟+  

 

ه؟یچ-  

 

کامران؟+  

 



بله؟-  

 

کامران؟+  

 

   گفت دهیکش و کالفه

 

جانممممممممممم؟؟؟؟ -  

 

خورد؟؟  بهم امشب قرار+  

 

  گفت و شد رهیخ چشام به

 

اصال  نه-  

 

............ من بخدا دیببخش +  

 

نزن حرف راجبش کن بس گفتم-  

 

باشه+  

 

نکن  ناراحت یاونطور افتمیق-  

 

. باش+  

 

.خوبه-  

 

خونه؟ میگردی برنم االن یعنی+  

 

   م؟یبرگرد چرا نه-

  مونهیزندگ  شب نیتر مهم امشب



 

............ کرد حرکت و زد نویماش استارت  

 

شب؟؟ نیتر  مهم+  

 

اوهوم-  

 

   بود گنگ حرفاش

  بودم ناراحت یلیخ امشب اتفاق از یول نشستم الیخیب

  بکنه بهم راجب یمزخرف فکر سرش  تو کامران خواستینم دلم

   قشنگ یلیخ یجا هی به میدیرس

   مجلل و کیش رستوران هی

 

. شو ادهیپ+  

 

  رستوران سمت میکرد حرکت و شدم ادهیپ ازش اطاعت به

  بود شده رزرو که یزیم سمت کرد مونییراهنما گارسون دنمونیرس با

  داد سفارش کیاست  دوتا و مینشست

   بزنم برش تونستمی نم

   بخورم رو آورده که ییغذا ستمین بلد بگم دمیکش یم خجالت

  کردم شروع بود ظرفم کنار که ییچاقو با

  شدم ریس گفتم بعد و زدم چنگال چنگال کمی

   گفت و کرد نگاهم  تعجب با

 

!!!!!!!! ینخورد یچیه+  

 

ندارم اشتها-  

 

. ایمیک  بخور+  

 



.خوامینم -  

 

بدم؟ ادتی+  

 

. بلدم خودم-  

 

   خودت جون آره+  

 

   نشست و کرد کهیت برام و اومد

   گفت و کرد نگاهم لبخند با

 

م؟ یبخور حاال+  

 

. بودم بلد خودم-  

 

   میشد خوردن مشغول و زد یزیر لبخند

خورد  زنگ شیگوش هوی  

  شهال بود نوشته صفحه رو

  شد شام مشغول دوباره و کرد قطع

  ختمیر بهم هوی

   شدم ناراحت

   افتادم بود افتاده که ییاتفاقا ادی

  شکست دلم

 

؟ ینداد جواب چرا+  

 

.نبود مهم-  

 

. بود زنت+  

 



.نه-  

 

.شهال بود نوشته دمید نه یچ یعنی+  

 

  نبود یمهم زیچ که گفتم-

 

  کرد قطعش دوباره و خورد زنگ دوباره

 

؟یکنیم  معطلش چرا بده جوابشو خب+  

 

. کن بس ایمی ک-  

 

شه؟  دلخور زنت خوامینم  نکهیا کنم؟  بس ویچ+  

 

  کردیم کنترل خودشو یول شدیم یعصب

   دیغر شدش دیکل یدندونا ریز

 

""میبخور شاممونو بزار زمیعز ایم یک ""   

 

   بودم دلخور یول شدم ساکت

.بمونم اونجا نداشتم دوست  

  بود شهال به مطعلق االن اون

.من نه بود شهال شوهر  

   اومد کامران  داد  یصدا  که رونیب امیب رستوران از خواستم و شدم پا که شدیچ دونمینم

 

.دارم دوستت+  

. خوامتیم یلیخ  

. باشم داشته مجدد ازدواج تونمیم.ام  خانزاده من  

. میکن ازدواج میتونیم  

.میبساز دیجد یایدن هی هم با  



. شمیم جدا شهال از  

. شمیم جدا ازش گهید ماه پنج بگذره عقد  از سال  کی دیبا  رسومات و رسم طبق  

. یشیم خونم خانوم  

................... یکن نگام یبرگرد هیکاف  

  زدنیم دست برامون و بودن ستادهیا رستوران تو افراد ی همه

  بودم گرفته قرار ریتاث تحت یلیخ

   بود؟ کامران واقعا نیا

.شم هوشیب یخوشحال از بود کینزد  

.شهیم جدا شهال از گفت  

.من با ادیم  گفت  

    اوردمیم در  پر ذوق از داشتم

  کردم نگاهش اشک با و برگشتم

  بود منتظر

   من از حرف هی منتظر

   جلو اومد  آروم آروم

نبود  دلم تو دل  

  دیبوس یم  سرمو تند تند و محکم  گرفتم جا آغوشش تو حرکت هی تو و سمتش دمیدو محکم

  بود شده مرگ ذوق یخوشحال از

   زدنیم دست برامون همه

  دتمیبوس و جلو اومد  آروم آروم

  بود خوشحال یلیخ

   نگران من یول

   شهال وجود با ندهیآ نگران

   کنم کنسلش و نه بگم نتونستم

   داشت نگه جلو ویخوشگل انگشتر  و زد زانو پام جلو کامران

بود؟ شناختمیم من که یکامران همون واقعا نیا بود اومده بند زبونم  

   چرا دونستمینم و بودن ناراحت چشمام

   انگشتم تو دیپوش و شد بلند و گرفتم انگشترو

  گفت گوشم در هوی که میکرد بغل همو

 



؟یارین بدست  حافظتو وقت چیه شهیم+  

 

   رونیب میاومد اونجا  از میبود شده دهید همه نیب که خجالت با هم از شدن جدا از بعد و دنینفهم به زدم خودمو

 

برم؟ کجا خب+  

 

.خونه-  

 

خونه؟ چرا+  

 

. کنم فکر خوامیم-  

 

مسئله؟  نیا به+  

 

.آره-  

 

؟یستین یراض مگه+  

 

.هستم-  

 

؟یچ پس+  

 

.لطفا-  

. باشم تنها کمی دیبا  

 

   زمیعز باشه+

 

   خونه سمت کرد حرکت

   میشد خونه وارد دست تو دست م،یدیرس قهیدق ده از بعد

.دتمونید شهال هوی  



. کرد نگاهم نفرت با و جلو اومد  

 

؟ یدادینم  جوابمو که یبود نیا شیپ  امشب+  

 

.خانوم شهال زنشه یگ یم یدار که ینیا-  

 

................. که زد گوشم تو یمحکم یلیس و جلو اومد  

 

  نییپا شدم پرت که

   بودن  شدنم دعوا نیا شاهد ها  بچه ی همه که بودم ناراحت ن یا از و بود گرفته  گلومو بغض

  بگم بهش یزیچ نتونستم و بودم ساکت

   زده کتکم انگار نه انگار و بود ساکت کامران

  اومد خودش به هیثان چند تو  که کردمیم  نگاه بهش  بهت با

   اتاقم تو رفتم و زدم پسش ضیغ با

   زدم پسشون هیگر با که سمتم اومدن عجله با الله و نازگل

  نشستم اتاق  تو و دمیکوب بهم درو محکم

   شد اتاق وارد کامران هوی

 

رونیب گمشو+  

 

رمینم -  

 

.نمتی بب خوامینم گمید رونیب  برو+  

 

؟یکنیم هیگر من برا-  

 

  فطرت پست یندار اشکامم  از قطره هی ارزش+

 

. میبزن حرف ایب لطفا-  

 



ها؟  یحرف چه+  

 

. بدم حیتوض تونمی م-  

 

و؟ یچ+  

 

.بود پارسال-  

 

؟یچ+  

 

. تیخاستگار اومدم-  

 

!گفت؟یم داشت  

   کردم؟ی م کاریچ دیبا االن

.بودم کرده کپ جانیه از  

  رونیب  بره گفتم و برگردوندم رومو

 

.رونیب  برو نگو پرت و چرت+  

 

. میش جدا شدن باعث-  

. داشت نظر بهت داداشم  

  سوختمیم نیا از

   کردم یالک  قضاوت شب هی

. ینداشت خودم از ریغ یکس با یارتباط چیه گفت اون و دکتر میرفت یکردم،ول تجاوز بهت  

 

.بهش شدم رهیخ یناباور  و بهت با  

   کردم نشیس ی حواله  محکممو یمشتا و تر جلو رفتم

 

   کنن؟ فلکم یگذاشت  و نکرد میکار وانیک  یدونستیم زیچ همه یب فطرت پس توعه+

  آرههههههههههههههههههه



. بگو گهی د بگو  

خوردم؟ حرف اونهمه ویدونستیم  

؟یکرد انتیخ بهم و یدونستیم  

؟یگرفت رو گهید یک ی  دست ویدونستیم  

   ؟یکرد رو اونکارا و خودتم زن فقط یدونستیم

؟؟؟؟؟؟؟؟ یآدم هم تو آخه  

آدم؟؟؟  زارنیم تورو اسم  

آخه  یپست چقدر  

.تو یوجود یب چقدر  

  متنفرم ازت ادیم بدم ازت

   بهم شد رهیخ بهت با کامران ی ول بود گرفته درد دستام

 

!....................... ؟ینداشت یفراموش.....تو.....ت.......تو.......ت-  

  بودم شده شوک خودمم

  کنم تر بزرگ ویلعنت دروغ نیا ی دامنه ای بگم قتوی حق دونستمینم

نه  گفتم تمام ییرو پر با و کردم بلند سرمو  

  زد خشکش کامران

   گفت و کرد نگاه چشمام تو یجد و خی یلیخ

 

؟؟؟؟؟ ینداشت یفراموش تو+  

 

.نه که گفتم ؟یکر-  

 

  نیکثافت  چقدر شماها+

  انقدر شکستن دل ن؟ یآدم ن؟یهست انسان اصال شما  هان؟  ن؟ یا یعوض  انقدر که وجودتونه تو یچ  آخه نیلجن چقدر

ها؟  دخترا؟ شما برا آسونه  

 

   زنهیم حرف بودن آدم از داره یک نیبب ستایوا-

   کرد یدراز  دست دختر هی  به قضاوت هی با که یبزدل پسر

   شه فلک شد باعث

  بیغر شهر ادیب



  کرد انتیخ بهش

  کرد یمحل یب

  کنه کمکش گرفته یفراموش دیفهم یوقت نشد حاضر یحت

  بگه بهش

   ارهیب ادشی رو گذشته

  شد جور گهید یک ی با رفت کرد  ول زنشو که یمغرور یآقا

  سوزوند  منو گریج بود اون شیپ

  بدونم نامشروع رابطه هی باهاش رابطمو محرمشم نکهیا با شد باعث

بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  زدم غیج  

بگمممممممممممممممممم بازم  

 آرههههههههههههههههههههههه 

لجنه؟  یک میبفهم  تا بگم  

خانزاده؟  آره  

 

........... من ایمی ک-  

 

. رونیب برو شو خفه+  

 

.کنن فلکت قراره دونستمینم  من ایمی ک-  

 

  نییپا دمیکش لباسمو ی قهی

  دادم نشونش  شونمو

  بود باباش یشالقا رد

  زخمم رو گذاشتم و گرفتم دستشو

 

  ؟ینیب یم  نویا+

!تو ییتو همش مقصر ؟یکنیم لمسش  

   ستی ن مهم نایا

ناست؟ یا  از  تر داغون چقدر قلبم یدونیم  

 



................... میتونیم  ایمی ک-  

 

  نبند جمع خودت با  منو+

...... یتونیم  

  میتون یم ن

. خانزاده یآقا  

. هه  

. رونیب برو  

  رونیب رفت و شد ساکت

  شمیپ انیم االن ها بچه دونستمیم

  حموم تو رفتم عیسر

   داشتم دوستش یلیخ من

  ادیز یلیخ

  بود خودش  اتفاقا ی همه مقصر یول

  بود شده یبدبخت نهمهیا باعث اون

   زدن در که حموم کنج بودم نشسته

   شدم الله و نازگل یصدا متوجه بعد و

 

. رونیب ایب  ایمی ک+  

 

؟ یخوب ایمی ک-  

 

.درو نیا کن باز ایمی ک+  

 

. ماییتو با دختر-  

 

  نگفتن یزیچ سالمم دنید یوقت و کردم باز درو

 

بله؟ :من  

 



.میمنتظرت  رونیب+  

 

.نینباش:من  

 

   نشما معطل بدو نمیبب  بدو-

 

.هووف:من  

 

  دوش ریز رفتم و درآوردم لباسامو

. دمشیپوش و برداشتم حولمو خودم شستن از بعد  

   رونیب رفتم و دمیپوش لباسامو 

 

؟یکرد هیگر:نازگل  

 

. نه:من  

 

  نگو دروغ:الله

 

شانسم؟ بد چقدر  نینیبینم کردم هیگر آره آره:من  

 

.زمیعز شهیم حل زیچ همه:نازگل  

 

. ستین شدنش حل به یازین خوامینم:من  

 

.نگو چرند:الله  

 

.تی واقع ای چرنده نینیب یم حاال:من  

 

   کرد  دادیب و داد یلیخ:نازگل

 



؟ یچ:من  

 

   زد غیج رونیب اومد:الله

ن؟یبود خبردار کدومتون گفت  

. نه ای داشتن خبر هم کاوه و ریام که دادیب و داد یکل و  

 

خب؟:من  

 

.میکن اعتراف  مینکرد جرعت که بود شده ترسناک انقدر:نازگل  

 

ست ین مهم:من  

 

ا؟ یمیک:الله  

 

ها؟ :من  

 

  زد کتک رو شهال:الله

 

!!!!!!! ؟یییییییییییییییییچ:من  

 

.رونیب  رفت خونه از زد کتکش:نازگل  

 

  نداشتم نکارویا انتظار چون بودم شده شوک

   کردم قناعت باشه هی به و نگفتم یزیچ ها بچه جلو یول بودم شده خوشحال یلیخ

  بودم ریدرگ یلیخ

  بود شده تنگ براش دلم االن نیهم

  هوووف

   تخت رو افتادم دمر

کنم  استراخت کمی تا رونیب رنیم گفتن ها بچه که  

   رفتن و گفتم یا باشه



  کردم نگاه صفحشو رو و برداشتم موی گوش

  بود کامران عکس هنوزم

   دمیکش دراز و کردم عوض رو نهیزم ریتصو

  کردیم درد دلم

   ببره خوابم تا بستم چشمامو

   دادنینم امون اشکام یول

  پتو ریز دمیخز و شدم الیخیب

   کردن هیگر کردم شروع

..............برد خوابم و تخت رو  افتادم حالیب که زدم  زار اونقدر  

 

بعد _ماه_کی#  

 

   کرد یخواه عذر و فرستاد گل برام نکهیا تا کردمیم رفتار خودش مثل متقابال منم و بود  شده سرد باهام یلیخ کامران

  ندادم محلش و نگفتم یزیچ

   کافه برم کرد دعوتم  و فرستاد امیپ برام امروز

  برم تا کردم قبول که  کرد اصرار اونقدر یول نکردم قبول اولش

 

؟ یکنی م ینطوریا چرا ایمیک:الله  

 

نم؟ یبب عذاب دیبا یک تا گهید بسه+  

 

داره دوستت کامران دلم زیعز ستین  نطوریا-  

 

خوامینم +  

 

خوام ینم یچ یعنی-  

 

.نداره یارزش گهید ستین  مهم+  

 

!هوف-  



.برس کارات به تو رونیب رمیم من باشه  

 

  دمیپوش و کردم  آماده لباسامو منم و رونیب رفت

  بود زده امکیپ برام که ی آدرس به رفتم مختصر شیآرا هی از بعد

   شد بلند شیصندل  رو از که شدم کامران متوجه دنمیرس با

 

.سالم+  

 

؟یداشت کارمیچ سالم-  

 

. بزنم حرف خوامیم+  

 

. ندارم باهات یحرف من-  

 

.............. من ایمی ک+  

 

یشینم عوض که یخودخواه هی تو-  

 

لطفا  ایمی ک+  

 

  ندارم یکار باهات من-

  بدم بهت توی امانت نجایا اومدم

 

  زیم رو گذاشتم رو بودم کرده قبول ازش شی پ ماه که یانگشتر

 

   بود اشتباه میتصم هی اون+

 

نبود -  

 

شد تموم گهید و بود+  



 

........................ چرا آخه ایمی ک-  

 

. کن بس+  

 

................... من یکن گوش دیبا یول-  

 

   ختمیر رونیب معدمو اتیمحتو  تموم و دمیدو ییدستشو سمت به عجله  با و شد بد حالم هوی

  مارستانیب میبر  گفت و  دیترس کامران که بد اونقدر بود داده دست بهم یبد تهوع حالت

نداد مخالفت ی اجازه و نیماش تو برد و کرد بغلم که کردم مخالفت  

  گفت  هوی که میبود منتظر دکتر نهیمعا و مارستانی ب به دنمونیرس با

 

.گهید هیعی طب+  

 

اومده؟ یدیجد روسیو  دکتر خانوم هیعیطب یچ:کامران  

 

  هیچ روسیو نه+

ن؟ یندار خبر  

 

؟ یچ از:کامران  

 

.کنهیم حمل خودش با خوشگل ی بچه هی که  ماهه هی باردارن خانومتون+  

 

میشد ساکت جفتمون حرفش نیا با  

شدم؟ یم مادر  داشتم من........من  

بود؟  وجودم تو کامران ی بچه  

........................ تخت رو شدم پرت که زد گوشم تو یمحکم یلیس که کامران سمت برگشتم خنده با  

 

  چشمش تو زدم زل یناباور  و بهت با

  کرد؟ نکارویا  چرا اون



زد؟ کتک منو یحق چه به  

   شدم پا جام از حرص با

 

  ها؟ تو؟ چته+

 

هرزه  ببند دهنتو-  

 

!؟یچ+  

 

   وارید به  خوردم که برداشتم عقب به  قدم چند ترس از که جلو اومد

 

هان؟  هیک ی بچه اون-  

 

؟ یگ یم ی دار هیچ مزخرفا نیا کامران+  

 

تو؟ ای گمیم مزخرف من-  

 

.تو که معلومه+  

 

ه؟ یک بچه حرومزاده اون بگو زمیعز نکن  سگ منو-  

 

.تو ی  بچه کامران توعه ی بچه+  

 

   رفت رونیب اتاق از  عجله و حرص با بعد و وارید به خوردم  محکم که کرد وارد نمیس  قفسه  به یفشار و زد یپوزخند

 

بود؟ شوهرت اون دخترم+  

 

.دکتر خانوم آره-  

 

کرد؟ یاونطور چرا+  



 

باردارم؟  من نیمطمئن  دکتر خانوم-  

 

  بود  معلوم شتمیآزما تو دخترم آره+

 

............ دکتر یول-  

 

ست؟ ین شوهرت مال بچه+  

 

  نبودم اون  جز یکس با من چون اونه مال مطمئنم دکتر خانوم نه-

 

بچشو؟  نکرد قبول چرا پس+  

 

دکتر خانوم بود میعق اون-  

 

!؟یچ+  

 

شه  دار بچه  تونستینم اون-  

 

  مشکلش باشه شده رفع ممکنه خب+

؟یش خوب یتونینم یباش که میعق مگه  

 

ن؟یمطمئن -  

 

؟ یمطمئن  خودت از تو دخترم آره+  

 

.خانوم آره-  

 

شده رفع شوهرت یضیمر حتما پس+  

 



ست ین اون مال بچه کنهیم فکر اون یول-  

 

خودشه  مال بچه  و ینکرد یکار تو که بفهمه تونهیم  راحت بده شیآزما تونهی م+  

 

ره ینم بار ریز اون نه-  

 

  کرد قبول و اومد حاال+

 

.کنهی نم نه-  

 

. که یک یکوچ یلیخ سالته چند تو+  

 

. سالمه ۱۶-  

 

. یشد باردار زود چه+  

 

بدم؟  انجام دیبا  کاریچ کنم سقطش بخوام اگه دکتر خانوم-  

 

  ممنوعه نجایا+

 

چرا؟-  

 

. یول دنیم انجام مارستانیب سمت اون بخش اون تو میدینم انجام من مطب تو+  

 

.یمرس-  

 

ش؟یبنداز یخوایم+  

 

آره-  

 



!دخترم یریبگ  گناهو یب ی بچه هی جون یتونی م چطور+  

 

.شهیم مظلوم و بدبخت که اونقدر شهیم مونی پش ادیب  یوقت گناهیب بچه اون-  

 

....................... بود گفته دکتر که ییجا اون  سمت رفتم و رونیب اومدم تیزی و هیتسو از بعد  و نگفت یزیچ  

   بندازم رو بچه خواستینم دلم اصال

��بودم بچه عاشق من  

   عاشقشم که هیکس منو وجود از  که یا بچه اونم

  بدم دستش از دیبا خودخواه اون بخاطر حاال

  اومد دکتر و اتاق تو رفتم

 

.دکتر خانم سالم+  

 

  دخترم سالم-

 

.بندازم بچمو خواستمیم من+  

 

؟یکن کاریچ-  

 

.بندازم  بچمو+  

 

؟یباردار مگه-  

 

��بله+  

 

ش؟یبنداز یخوایم چرا-  

 

.بمونه زنده شهینم +  

 

؟یمجرد-  



 

.خوادینم رو بچه شوهرم یول متاهلم دکتر خانم نه+  

 

. آهان-  

 

.بله+  

 

   بکش دراز تخت رو برو-

 

چشم+  

 

ستا ین  یبرگشت ؟راهیمطمئن-  

 

.بله+  

 

دخترم باشه-  

 

.بودم شده حس یب و دنیلرزیم پاهام و دست  

  دمیکش دراز تخت رو سست ییپاها با

   کردن دل و درد کردم شروع و شکمم رو گذاشتم دستمو

 

.ماهته هی  تازه تو"   

. زمیعز یخوریم غصه فقط نجایا یایب اگر  

خوادینم  مارو بابات  

.نخواست هم ده،تورویم  ریزنه،گیم کنه،کتکمونیم دعوامون همش  

کنم یخداحافظ باهات مجبورم من  

کنمیم حست من  

دارم دوستت  

یدنمیچش بودنو مادر ی تجربه نیاول  

   کنمی نم فراموشت وقت چیه



قشنگم  کنمی نم فراموش مویزندگ تو یاومد دمیفهم که امروزو  

"  مجبورم من نشو ناراحت ازم  

 

   اومد سوزن با دکتر که زدم پس اشکامو

  سمتم اومد و کرد میتنظ سوزنو تو مواد

 

.............. بکش قی عم نفس+  

 

  باعجله که بزنه بهم سوزنو تا شد کینزد اومدو دکتر نکهیا تا دادمیم انجام رو گفتیم دکتر  که ییکارا و دمیکشی م نفس

   تونستمینم من  شدم مونیپش که زدم  داد و کردم ول بودمو داده جا مشتام تو که یا مالفه هیگر و

  بکشم خودمو ی بچه که نبودم یآدم

نبودم   والیه اونقدر هنوز  

   گرفت آغوش تو منو و کرد بهم ینگاه خنده با دکتر

 

. نباش دیام نا  دمیشن کوچولوت با حرفاتو نخور غصه  دخترم  یک یکوچ یلیخ  هنوز تو+  

 

   کردم تتونیاذ دیببخش دکتر خانم ممنونم-

 

خوبه  یشد مونی پش نکهیهم نداره یبیع+  

 

  کردم پاک اشکامو داد  بهم که یدستمال با و رونیب اومدم بغلش از

............. خونه سمت کردم حرکت و شدم سوار ستادیا که ینیماش نیاول و رونیب اومدم مارستانیب از  

 

 

  ختمیر اشک راه کل تو

  شدم ادهیپ داشتو نگه نیماش

  وارید پشت کشوند و دیکش  دستمو  یک ی بزنم درو زنگ خواستم تا

   کرد خفم و دهنم رو گذاشت دستشو بزنم داد خواستم تا

   دمیترس یلیخ وانیک دنید با

 



.زنداداش بودم دنبالت آسمونا تو+  

 

نجایا از گمشو برو-  

 

  داشت نگه محکم دهنمو دوباره بزنم داد خواستم تا

  کردمیم احساس دهنم تو خونو گس طعم داشتم کم کم که دادیم فشار اونقدر

   کردمیم التماس بهش چشمام با و زدمیم پا و دست

  گفت گوشم در و شد دال و اومد کینزد

 

  برمی م شهیهم برا جونتونو آرزو ای یایم باهام االن ای+

 

  بود دهیبر رو امونم سمجم یاشکا

   نبود کن ول اون یول نکنه که کردمیم  التماس بهش خواهش با

   نشی ماش سمت رفت لبخند با که گفتم یا باشه

 

:(شو سوار+  

 

   نبود که نبود کن ول یول کردم نالمم نیآخر یناتوان و عجز با-

 

  میشد نیماش سوار

  شدم مونی پش بگم بودنم باردار از رفتم تا بزنم رممیت ن یآخر خواستم یول چرا دونمینم

  بکشه رو بچه خواستمینم

  تو برد منو  بزور و خونش سمت رفت

  کردنی م نگاهمون تعجب با دادامونیب و داد از ها هیهمسا همه

 

   هان؟ یدار کاریچ من با+

نه؟ متاهلم یفهمی نم  

 

!خواد؟یم رو گهید  زن هی که یمرد ؟یک با متاهل-  

 



   نگم یزیچ کردم یسع یول دی کش شیآت به قلبمو حرفش نیا با

 

نیبش  برو+  

 

خوامینم -  

 

  رمیبگ  دوش برم تا بتمرگ اونجا  آدم  ی بچه نیع شم سگ خوامینم  نیبب ایمی ک+

 

  نشستم کاناپه رو رفتم و کردم اطاعت گربه بچه  هی نیع و زد خشکم ترسناکش و بد لحن  از

   خورد زنگ شیگوش که بود شده بود راهرو ته که  یاتاق یراه

  دیکش نشون و خط آرزو با برام  بزنم داد رفتم تا که  بده جواب خواست و برگشت

  ختنیر  اشک کردم شروع و شدم خفه

 

بله؟+  

 

.ممنون سالم+  

 

   تونمینم امروز متاسفانه نه+

 

شهینم  گمی م+  

 

نجایا ایب دمی م  خونمو آدرس باشه هوووف+  

 

. نمتیب یم باشه+  

 

  کرد قطع شویگوش  بعدش و

   حموم رفته شدم متوجه آب یصدا از و اتاقش تو رفت و  انداخت بهم یرکیز ریز ینگاه

   ستین  میگوش شدم متوجه که بزنم زنگ رفتم

  شانس نیا به بزنن گند اوف

   کنم بازش نتونستم کردم کار هر و داشت رمز یول برداشتم وانویک یگوش



  کردمیم فکر امروز عاقبت به و کاناپه ی گوشه بودم زده غمبرک هیگر با

 

*********** 

 

  راهه تو  مهمونش گفت و شد  حاضر و اومد حموم از وانیک

   نداره یروان تعادل که  نیا اونم بمونم شوهرم برادر ی  خونه تو قراره نکهیا از نگران

  زدن زنگو که کردمیم هیگر یهمونطور و بودم نشسته

.................... شدم آرمان متوجه  که کردم باز درو و رفتم  

 

   شد شوک من دنید با

 

!ا؟یمی ک+  

 

بله-  

 

؟یکنیم کاری چ نجایا+  

 

   داره نظر بهم فطرت پس اون بگم شدینم روم یول بگم خواستم-

  داشتم کار گفتم نویی پا انداختم سرمو

 

   ؟یکنیم هیگر چرا+

 هان؟ 

 

.یچیه-  

 

  کرده؟ تی کار وانیک+

 

.نه-  

 

کنه؟یم درد تیی جا+  



 

.گهید خوبم نه نه-  

 

. شدهیچ بگو+  

 

   تو دییبفرما نشدا یچیه-

 

   شده قرمز انقدر چشات  که کرده کارتی چ ایمی ک+

 

! مهمه؟-  

 

!یمهم من برا آره+  

 

. دییبفرما  نشده یزیچ-  

 

.وانی ک شیپ رفت و داد رونیب یکالفگ  با نفسشو  

   دادمیم تکون استرس از پاهامو و رفتمیم راه یه نوریا من بودنو صحبت مشغول اتاق تو

   دمیترسیم یلیخ

   قفله  شدم متوجه که  رونیب برم خونه در از خواستم

  یلعنت اه

. دمیند من که کرد قفلش یک  

   اومد صداش  که  زدمیم حرف خودم با داشتم

نباش نگران زنداداش شهیم قفل خودش  

  کاناپه رو نشستم رفتم کردمو نگاهش نفرت با

   بود ختهیر بهم یلیخ اعصابم

  بکنم هیقض متوجه آرمانو تا زدن داد کردم شروع و وانی ک اتاق سمت رفتم عجله با شدکهیچ دونمینم

 تو یا یلیس وارید  به  خوردم که داد هلم محکم روم به رو اومد و پاشد تیعصبان  با وانیک که کردمیم دادیب و داد

  جلوش اومد آرمان که زد صورتم

  بزنه لگد خواست وانیک که بده جواب رفت و خورد زنگ آرمان یگوش هوی

بچمممممممممممممم  نکن زدم داد هوی  



  ستادیا حرکت یب قهیدق کی  تو وانمیک و نییپا افتاد آرمان دست از یگوش

   گفت یناباور و بهت با بعد

 

!!! ؟ی باردار .....تو......ت......ت+  

 

.آره-  

 

  کرد نگاهم چندش با

 

. مهیعق منکه داداش ه؟یک از بچه+  

 

  بگم ی چ زد که یحرف نیا با دونستمینم  و کردمیم نگاه داشتم که یخوار احساس با

  گفت که شدم  آرمان هیعصب اما دیناام یصدا متوجه هوی

 

!هست؟ یمشکل منه مال+  

 

  شدم هوشیب و رفت یاهیس چشمام حرف نیا دنیشن با

 

" وانی ک"   

 

  گرفتم شیآت آرمانه از بچه نکهیا دنیشن با

  ماست ناموسه باشه  یچ هر اون

   بود بهیغر مرد هی از  زنداداشم ی بچه اونوقت

   کرد زدن کتک به شروع اونم زدم  صورتش به که مشتو نیاول

  بزنه کجا  دونستیم و بود یا  حرفه یلیخ

  دماغشو خون که همونطور آرمان و اتاق کنج دمیکش دراز و دمیچیپ خودم به درد از که گروی همد میزد کتک اونقدر

  رفت  و بغلکرد رو ایم یک کردی م پاک

  رفت ایم یک با و رمیبگ جلوشو نتونستم که  داشتم درد اونقدر

 

"آرمان"   



 

 هوشیب که خورد جا  و دیترس اونقدر زدم حرفو اون یوقت کشهیم زجر خونواده نیا دست از شهیهم چارهیب ی دختره

  شد

   کردم شیهمراه و اوردمین کم منم و کرد یکار کتک به شروع وانیک که  رمشیبگ  رفتم

  بودم ا یمیک شکم تو ی بچه نگران یول

شانس  بد کمی یول بود یمظلوم و ساده دختر اون  

  مارستانیب سمت کردم حرکت و میشد نیماش سوار

  رشیپذ  سمت رفتم دنمونیرس با

 

شده؟یچ+  

 

.نیکن  خبر دکتر-  

 

شده؟یچ+  

 

.هست باردارم شده هوشی ب-  

 

   ادیب دکتر تا تخت رو اتاق تو بزارش برو+

 

  اومد کتر تا دادم انجام کاراشو و رفتم

   زدن مسکن و کردن وصل سرم بهش

   گفتم که رونیب اومد دکتر

 

دکتر؟  خانوم شدیچ+  

 

   بشه بچه هیریگ شکل تو اختالل باعث ممکنه که هیعصب و مضطرب اونقدر ستین خوب حالش-

 

؟یچ یعنی+  

 

   آروم یجا هی تو مطلق استراحت یعنی-



 

آها+  

 

یک یکوچ نیا به  دختر خورایم غصه انقدر که یکرد کاری چ زنت با-  

 

  که نکردم شیکار من+

 

نیشی م خوشحال رهیبم بچتون االن-  

 

ستم ین شوهرش اصال من دکتر خانوم نه+  

 

یکارشی چ پس-  

 

م یباش دوست خوادیم اون البته دوست هی+  

 

��نه مگه شیخوایم دورادور آهاااا-  

 

خواد ینم اون نهیا مهم ستین  مهم+  

 

ی چ همه شه یم درست پسرم نخور غصه-  

 

.خداکنه+  

 

ببرمش؟ تونمیم یک من-  

 

.مطلق استراحت نره راه بمونه زنده و داره نگه بچشو خوادیم اگه یول گهید ساعت مین+  

 

.ممنونم باشه-  

 

  ا یمیک  شیپ رفتم منم و رفت دکتر



  کرد باز چشماشو که بودم نشسته

 

:( ؟یخوب+  

 

آرمان؟ -  

 

جانم +  

 

...... بچم-  

 

یباش مراقبش دیبا یول خوبه حالش+  

 

.هووف-  

 

. بست چشماشو و دیکش یآسودگ سر از ینفس  

 

ی باردار دونستمینم +  

 

. دونستمینم خودمم-  

 

.داشتم دوست اوو واقعا من بودن شده ریسراز اشکام  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یییییییکن یم هیگر چرا-  

 

  که کنمینم  هیگر+

 

ناهاش یا-  

 

.دکتر شی پ برم دیبا  کرده عفونت چشمم+  

 



   کرد سکوت و نگفت یزیچ

 

باشه مبارکتون+  

 

   ستین  مبارک-

 

.یشیم کامران ی  بچه مادر ی دار چرا؟+  

 

؟ یدار بغض اونقدر که گرفته گلوتم کرده عفونت چشمت-  

 

. یخوشحال اونقدر بچت اومدن برد خوشحالم ستین یزیچ+  

 

.ممنون-  

 

شد؟ ینطوریا یچجور+  

 

؟یچطور-  

 

.کنم صدات بتونم فقط که اونقدر یشد یافتن ین دست اما یبرد  دلمو هوی+  

 

   زدم پس  سمجمو یاشکا و ردنیب اومدم بمونم نتونستم  و نگفت یزیچ

 

"ا یمی ک"   

 

   بودم  یا گهید کس عاشق من اما بود باخته بهم دلشو آرمان

  کامران برعکس داشت دوستم  واقعا اون بودم ختهیر بهم یلیخ

  اتاق  تو اومد که بود شده تموم سرمم

 

چطوره؟ حالت+  

 



تو؟ حال-  

 

خوبم  من+  

 

  بهترم منم-

 

.میبر  شو پا شکر+  

 

کجا؟-  

 

.من ی خونه+  

 

.شهینم -  

 

  کرد درست نایا و سوپ گفتم خدمتکار به+

 

. ممنون نه-  

 

  فقط نهی بیم بیآس بچت خونه اون تو  برگرد یشد که بهتر میر یم+

 

آخه خب-  

 

. رونیب رمیم من+  

 

  گفتم و نییپا انداختم سرمو

 

. شناسمتیم  رونیب یبر ستین یازین-  

 

  خونش سمت کرد حرکت صیترخ از بعد و زد یبلخند

  داشت نگه یفروش یبستن هی جلو



 

! رموز؟یش+  

 

.نه-  

 

پس؟ یچ+  

 

. یشکالت یبستن-  

 

.االن امیم کن صبر باش+  

 

   شدم برگشتش منتظر نیماش  تو منم و مغازه تو رفت

   اومد قهیدق چند از بعد

 

  ریبگ+

 

  کردم تشکر ازش و گرفتم

  نیماش  تو نشست

 

ا؟ یمی ک+  

 

!هوم-  

 

نه؟ مگه کال یگ ینم جان+  

 

.......... زهیچ.....عه-  

 

��؟یگ یم کامران به فقط+  

 

جانم؟  ��گمیم هم تو به نه-  



 

؟ یزیچ یهوس ؟یندار اریو+  

 

.بعده مال که ستین اول ماه مال اون نه-  

 

   گفت یکوتاه ی باشه و نییپا انداخت سرشو

  پرسهینم  سواالرو نیا و ستین اون یجا کامران چرا خوردم  حسرت لحظه هی

   خوردن به کردم شروع یول خوردن ی بستن یبرا نداشتم ذوق و اشتها

  شد رموزشیش خوردن مشغول اونم و

 

********* 

 

  شو  ادهیپ گفت و داشت نگه باالخره که میبود راه تو یا قهیدق ده

 

م؟یدیرس+  

 

.آره-  

 

.............. و آسانسور سمت میکرد حرکت و میشد ادهیپ ، کرد پارک نشویماش  و کرد باز درو موتیر با  

 

  میشد سوار و آسانسور سمت

 میبر بار مرگ اتاقک نیا از  زودتر که خوندن یالکرس تیآ کردم شروع منم و افتاد راه آسانسور و زد واحدشونو

  رونیب

  کنه قیتزر بهم آرامش تا کرد بسته و باز آرامش با چشامو و گرفت دستمو که بده حالم بود متوجه انگار

  داره دوستت اونقدر یک ی که بود ن یا یزندگ ی صحنه نیبهتر 

  یشکنیم دلشو تو یول داره دوستت

  دنهینرس اول  همون از  آدما ما یزندگ داستان

  کرد میهمراه  یمیمال و لطافت با و جلو اومد یخانوم ه ی که میشد خونه وارد

 

.خانوم سالم+  



 

. زمیعز سالم-  

 

خانوم؟  نیخوب+  

 

  ه؟یچ اسمت-

 

. هیسم+  

 

.کن  صدام ایم یک لطفا جون هیسم-  

 

. خانوم ایم یک چشم+  

 

  کرد مییراهنما که یاتاق تو میرفت باهم و کردم یا خنده تک

   گفت و کرد باز کمدو در

 

  ؟یهست یک شما+

 

!من؟-  

 

ن؟ یدار ینسبت چه  آقا با بله+  

 

. تو اومد یابهت با یول کیش خانوم و شد باز در هوی  

 

  رونیب یبر  یتونی م هیسم+

 

   کردمیم نگاه روم روبه خانوم به  تعجب با

 

. دخترم نکش خجالت+  

 



!شما؟ دیببخش -  

 

.آرمانم مادر من+  

 

  کردم دراز دستمو ییخوشرو با

 

. خان آرمان دوستان از امیم یک من خانوم خوشبختم-  

 

  دمیشن  ازش فتویتعر دخترم دونمیم+

 

   نگفتم یزیچ و نییپا انداختم سرمو خجالت با

 

.عم بانو  ماه منم+  

��باشم مراقبت کرد سفارش شهیم قائل تیاهم برات یلیخ آرمان کننیم صدام بانو همه  

 

.آرمان داره لطف واقعا ازش ممنونم-  

 

   بپوش نوی ا ایب دخترم ایب+

 

  کردم  نگاه دستش تو نیج  شلوار و مردونه کوتاه رهنیپ با یمشک  کوتاه یسارافون ریز به

 

.خوبه نایهم یمرس نه-  

 

  یکن  استراحت شهینم  که مانتو با+

   شه الزمش اگه نجایا آورده دست دو یک ی که آرمانه هیآبج مال ستین بهیغر مال لباسا نیا

 

.ازتون ممنونم-  

 

.یکن عوض مونمیم  منتظر  رونیب گلم نکش خجالت انقدر+  

 



:( باش-  

 

   شدم باال طبقه از یمشک دیسف وریپل با آرمان اومدن  متوجه که کردم  باز درو و کردم عوض لباسامو و رونیب رفتم

   گفت و کرد نگاهم

 

.یشد خوشگل+  

 

   ممنونم-

 

نهار؟ میبر+  

 

. میایب هم ما تا  برو: بانو ماه  

 

بانو؟ ماه نه مگه خودمون اهیس نخود همون+  

 

  دیسف چشم ی پسره نمی بب  بدو: بانو ماه

 

   شد دور و گفت یا باشه خنده با آرمان

  یخور  غذا زیم سر میرفت باهم و

  دیپرس  بانو ماه که مینشست

 

ماست؟ مهمون وقت چند خانوم ایمی ک خب+  

 

!من؟-  

 

.دخترم آره+  

 

   اومدم خان  آرمان اصرار  به االنم خانوم رمیم من-

 

   ماست شیپ یوقت چند خاصه طشیشرا کمی  ایمیک کنهیم یشوخ مامان نه_آرمان



 

!خاص؟ طیشرا+  

 

. جون  مامان آره_آرمان  

 

.دخترم شدهیچ نده بد خدا+  

 

. بارداره_آرمان  

 

.............. و سمتم برگشت مهربون حال نیع در و شوکه خبر نیا دنیشن با  بانو ماه  

 

. مبارکه+  

 

.خانوم ممنون-  

 

پسر؟  ای دختره+  

 

. ماهه کی تازه-  

 

کامرانه؟  از بچه+  

 

   گفتم و دادم قورت بغضمو توانم تمام با و روم به رو به شدم رهیخ و شد  هم در هام اخم

 

.متاسفانه بله-  

 

متاسفانه؟ چرا+  

 

.بچشو خوادینم -  

 

!!!!!!!!!!!! دخترم چرا+  



 

.کردم انتیخ بهش کنهیم فکر-  

 

کنه؟ یم یفکر نیچن چرا+  

 

.بانو  ماه نداشتم یا رابطه یکس با اون بجز من و بود میعق چون-  

 

.دهیورپر ی دختره کن پاک خوشگلتم یاشکا اون میزنیم حرف راجبش بخور غذاتو حاال+  

 

  شدم سوپم  خوردن مشغول و زدم یلبخند

   اومد آرمان که بشورمش خواستم و نکیس تو گذاشتم ظرفارو نهار از بعد

 

؟یکنیم  کاریچ+  

 

. شورمیم ظرف-  

 

.یشوریم یدار تو چرا گمیم نمی بی م که اونو+  

 

بشوره؟  یک پس-  

 

  دهیم انجام خانوم ه یسم کارارو کن استراحت ایب+

 

  مینشست   بانو ماه کنار و ییرایپذ تو میرفت آرمان منو و شد  مشغول و گفت ییآقا چشم هیسم

نباشم   معذب من تا نشست من  از نقطه نیتر دور تو آرمان  

. بانو ماه کنار نشستم و زدم بودنش آقا و بودن دهیفهم نهمهیا به یلبخند  

 

چطوره؟  ما دختر خب+  

 

خانوم  خوبم-  

 



   شکر+

 

. شدم هم شما مزاحم دیببخش -  

 

  نجایا نکن یبیغر یخودم دختر مثل هم تو دختر ه یحرف چه نیا+

 

  بودن مهربون یلیخ اونا

  شدنیم من دنیکش خجالت باعث که مهربون اونقدر

   دمیکشیم خجالت خوبن  و محبت با انقدر نکهیا از

  لطفات با و مهربون یهمونطور و اوردینم روم به اصال  اون یول بودم کرده ردش و بودم شکسته پسرشو دل من

   کردیم برخورد

   باشه داشته یا خونواده نیهمچ ی آدم بود خوب چقدر

   ششیپ برم تا  زد صدام آرمان  که میبود دنید ون یزیتلو مشغول و میبود نشسته

 

. ایمی ک+  

 

جان؟ -  

 

؟یایب من با شهیم لحظه چند هی+  

 

باشه اوهوم-  

 

! ایب من دنبال+  

 

   افتادم راه  سرش پشت ازش اطاعت به

  شد کیکوچ اتاق هی وارد و رفت

   شدم واردش

   تاپش لب و کار زیم داشت یا قهوه کرم آروم تم اتاق

  بود مشاهده قابل اتاق کنار و گوشه مختلف یها قفسه  و رنگارنگ یکتابا و کتابخونه

 



.یدار یقشنگ  اتاق+  

 

. نداره یقابل ممنون-  

 

   ��رمیگ یم قرض داشتم الزمش که واال+

 

  ��تو یشینم آدم  وقت چیه خدا یا-

 

�😑�دونمیم+  

 

   نمیبش  ششیپ  برم گفت و دیخند

 

ن یبش نجایا-  

 

؟ یدار کارمیچ باشه+  

 

   داره کارمی چ نمیبب تا شدم منتظر و نشستم زشیم رو  به رو یصندل رو

 

. میکن صحبت موندنت نجایا هیقض به راجب خوامیم-  

 

بگو  باشه+  

 

!نه؟ ای یبمون یخوایم  خودت تو-  

 

بچم  شه بزرگتر کمی  تا بمونم نجایا خوامیم یول هییرو پر کمی....خب+  

 

  مطمئنا یول فعال بزنن ازت یرد توننینم و ینداشت خودت  با میگوش تو ی ول ندارم یمشکل  من چشام جفت رو قدمت-

.یینجای ا تو میبگ  دینبا ما و گردهیم  دنبالت و نهیشینم  ساکت کامران  

 

نه؟ میکن  پنهونش دیبا یگ یم یدار+  



 

. درسته آره-  

 

   بهتره نکاری ا منم بنظر آره+

 

   یاینم کار سر فردا از پس-

  خرمیم دیجد خط هی برات

 

. ستین الزم نه+  

 

!؟یپولش نگران-  

 

   گفت که نه گفتم یول بود نطوریهم قایدق

 

؟ یمطمئن-  

 

.آره+  

 

.خرمیم برات من یول-  

  ستین الزم+

 

��شهیم کم حقوقت از نباش نگران-  

 

   حال تو میبرگشت هم  با و انداختم بهش یمهربون نگاه

............... بودم کرده قبولش یول بود یبزرگ سکیر  

  شهیم  یچ یباز نیا ادامه دونستمینم

   ستی ن اشتباه کارم دونستمیم فقط

  بخوابم خواستمیم و بود شده شب بایتقر

   کردم عوض شلوارک تاپ هی با لباسامو و  بودن داده بهم که یاتاق تو رفتم

   کرد صدام پشت از ییصدا هی  که زمیبر آب خودم برا تا برداشتم وانیل هی و برداشتم آبو پارچ



 ی دهیآبکش و آب سی خ ی افهیق با که سرش رو کردم یخال رو پارچ تو آب تمام و دمیکش یبلند نیه یمعطل بدون

   شدم  مواجه آرمان

 

!!!!!!!!!!! ننننننننننننیییییه+  

 

. واقعا ممنونم-  

 

   شدم میقا  مالفه ریز رفتم و سرش تو کردم پرت و برداشتم رو تخت رو  بالشت و شدم لباسام متوجه هوی

 

!رووووووووووونیب  برو+  

 

.باشه باشه-  

 

! یخر یلیخ آرمان+  

 

. یزیچ دمیند اصال بخدا-  

 

در  به خورد که کردم پرت دومو بالشت  

  صورتم رو دمیکوب  دست کف با

 

!" یزد گند سرت تو خاک"   

 

.دمیخواب و بستم چشمامو  

 

 

"آرمان"   

 

  ابودمیمیک نگران یلیخ

  باشم نداشته دوستش منم تا شدینم لیدل نیا یول خواستینم منو اون درسته

  و کردم عوض ولباسامو کردم خشک موهامو حوله با و خودم اتاق تو برگشتم گرمش  استقبال اون با که اتاق تو رفتم

   شدم حاضر



زد  بانوصدام ماه که برم خواستم و چرخوندم در تو دویکل  

 

کجا؟؟+  

 

!گهید برم-  

 

؟یبر  کجا گمیم  نمیبیم دارم که اونو+  

 

. رونیب برم بهتره نجاستیا ایمی ک-  

 

خواست؟ ازت خودش+  

 

  مونمینم  خونه تو که گفتم منم و کرد قبول کمکمو من اصرار به نخواست اون مامان نه-

 

!؟یریم کجا+  

 

.ستمین  مکان و جا بدون نباش نگران-  

 

باش  خودت مراقب پسرم باشه+  

 

  مامان چشم-

 

. خداحافظ+  

 

. خداحافظ-  

 

   خورد زنگ میگوش که کردم حرکت و رونیب اومدم

................ وانیک اسم دنید با  

 

 



 

کردم قطعش و نکردم یتوجه وانیک اسم دنید با  

   دادم  رد و خورد زنگ دوباره

.دوباره و دوباره  

. نداشت شدن الیخیب قصد  

داشتم برش  

 

! بله؟+  

 

کو؟ زنداداشم  احمق؟ ی پسره یرفت یگور کدوم-  

 

ش؟ یبزن یخواستیم وونایح نیع رفته ادتی+  

 

توچه؟  به ها  چه تو به آخه-  

 

   ندارم رو شما خونواده یمشکال وقت دارم یزندگ و کار نشو مزاحمم+

 

؟یبرد کجا رو ایمی ک-  

 

   بود کرده فرار برگشتم رمیبگ وهیآبم رفتم مارستانیب بردمش نبردم یخاص یجا+

 

!؟یچ-  

 

. فرار بود کرده فرار+  

 

. نگو پرت و چرت-  

 

   ایزنینم زنگ بهم گهید اصال چه من به+

 

   کرد قطع  یخداحافظ بدون



  بود بسته جا  همه یول زدم  شهر یها کوچه پس کوچه تو یدور هی و رفتم

   بود گرفته دلم

  گرفتن قیعم یکاما کردم شروع و کردم شیآت دونشو هی و دمیخر گاریس پاکت هی دکه از

! هوووف  

. بود هنگ مغزم  

  بخوابم کمی کردم یسع و خوابوندم ویصندل و نیماش تو رفتم کردم له کفشم ریز لترشو یف و شد تموم نکهیا از بعد

 

************** 

 

"ا یمی ک"   

 

  رونیب رفتم دنیپوش لباس و صورتم و دست شستن  از بعد و شدم  پا خواب از صبح

   شدم بانو ماه متوجه که

 

.دخترم سالم+  

 

! ریبخ صبحت بانو ماه سالم-  

 

.صبحونه ای ب زمیعز ایب ریبخ هم تو صبح+  

 

!ست؟ین آرمان-  

 

. بهتره نمونه نجایا گفت رفت شبید+  

 

   داد دست بهم خجالت احساس

بخوابه رونیب بود رفته من بخاطر  

  شدم متاسف خودم ی برا لحظه هی

. آرمان به زد زنگ بانو ماه که یصندل رو نشستم  

 

الو؟+  



 

.آمادست زیم گهی د ایب+  

 

.هم ایم یک پاشده پسرم آره+  

 

.میمنتظر باشه+  

 

.بزنه فونیآ گمیم هیسم به االن باش+  

 

.رمیم آره+  

 

. خداحافظ+  

 

  دیرس آرمان که کنه باز درو گفت خانوم هیسم به و کرد قطع شویگوش

یاحوالپرس  و سالم از بعد و اومد آرمان  

   میشد خوردن غذا مشغول

   گفت  بانو ماه میشد که تموم

 

. امیم بعد ی هفته تا رمیم من گهید خب+  

 و روستا رمیم پدرم سالگرد مراسم یبرا منم دنیم انجام کاراتو  هست آرمانم نجاستیا هیسم نباش نگران دخترم ایم یک

  گردمی برم

 

خانوم باشه+  

 

........... شه  حاضر تا اتاق تو رفت و شد پا  

 

 

 

.......... آرمان اممم+  

 



جانم؟-  

 

؟یموند کجا شبید+  

 

؟یپرسیم چرا-  

 

. ینطوری هم+  

 

.موندم دوستام از یک ی  شیپ-  

 

ی بر خودت ی خونه از خواستمینم متاسفم واقعا من......من+  

 

   ه یحرف چه نیا-

 

بگم؟ یزیچ هی+  

 

. بگو-  

 

؟یبمون نجایهم  تو بمونم هتل برم من شهیم+  

 

.نه-  

 

.بمون  نجایهم نرو هم تو پس خب+  

 

!؟یندار یمشکل-  

 

. ندارم نه+  

 

   بعد به نیا از مونمیم  منم باش-

 



خوبه +  

 

   میشد خوردن  غذا مشغول دوباره و زدم یلبخند

  مینشست و حال تو میرفت و میکرد جمع لویوسا

 

. ایمیک یراست آها+  

 

بله؟-  

 

.بخواب  تو امیم تر رید امشب من+  

 

!؟یریم کجا-  

 

.دوستام از یک ی  یپارت+  

 

��ه؟یک پارتنرت-  

 

یچک یه هنوز+  

 

! ؟یندار الزم-  

 

؟ یعنی  یایب یخوایم یگ ی م+  

 

.نباشه یمشکل اگه واال-  

 

  گفت و کرد یا خنده

 

.باش حاضر هشت ساعت یبرا نه+  

 

  مین یبب  ترسناک لمیف گفت که میکرد روشن ونویزیتلو و گفتم یا باشه



  دمیترس ینم جن و خون و ترسناک لمیف  از اصال که بودم یدختر من

................. و برگشت یدیس از پر کاور هی با و رفت که گفتم یا باشه  

 

   درآورد هارو یدیس دونه دونه و برگشت

 

ن؟یاطیش ی دروازه+  

 

.دمید-  

 

وحشت؟ کلبه+  

 

دمید-  

 

نان؟+  

 

دمید-  

 

اَّره؟+  

 

.دمید-  

 

نه؟یگرگ +  

 

.دمید-  

 

آنابل؟+  

 

دمید-  

 

   کن خبرم یبود دهیند کدومو هر ای دیس نیا و تو نیا ایب گلم ایمی ک+



؟ یدید ترسناکاروهم لمیف ی همه ایدختر مثال  

 

  گفتم یا  باشه یجنس بد با و زدم یلبخند

  بودم دهید همشونو یول گشتم رو ایدیس دونه دونه

 

. آرمان دمید نارویا همه من+  

 

   میبد انجام گهید کار هی ولش لمویف که یستین آدم-

 

کار؟ یچ+  

 

.یآشپز-  

 

. ستین  گرسنم+  

 

. گرسنمه من-  

 

.خودته مشکل+  

 

؟ یکنینم درست غذا یعنی نیا-  

 

.نه+  

 

.یمرخص بره بعدش کنه درست زیچ هی گفتمیم هیسم به کاش یا-  

 

��کاش یا+  

 

.ییرو پر یلیخ-  

 

. بابا برو+  



 

  بده سفارش تزایپ خوادیم شدم متوجه که اتاق تو برم شدم پا

  گفتم و برگشتم

 

. لطفا یپپرون  ستمین زحمت به یراض+  

 

تزاها یپ  منتظر و نشست کاناپه رو اونم و  اتاق تو رفتم من و داد سفارش  منم یپپرون و داد سر یا خنده  

 

  زنهیم حرف تلفن با داره شدم متوجه که میبود تزاهایپ  منتظر

  میشد تزاهایپ دنیرس متوجه و دراومد صدا به فونیآ نکهیا تا دمیکش دراز اتاق تو و نکردم یکنجکاو

   آورد تزاهارویپ و کرد حساب نشویهز و رفت آرمان

 

.ایب  ایمی ک+  

 

خورمینم -  

 

چرا؟  وا+  

 

خورمیم  خواستم همونجا بزار شد کور اشتهام هوی االن-  

 

الاقل؟  ینیبش من  شیپ یاینم باش+  

 

.نه-  

 

  شده ناراحت بود معلوم و کرد سکوت

  زدم گند دوباره هوف

.افتادم شکمم تو کیکوچ ی  بچه ادی که تخت رو افتادم دمر  

   سقف به زدم زل و برگشتم

ندارم  یلباس چیه  که  شدم متوجه اما شم آماده یپارت یبرا تا پاشدم و نبرد خوابم  

  گفتم آرمان به باخجالت و رونیب رفتم



 

آرمان؟+  

 

.جانم-  

 

.......... زهیاممممم،چ+  

 

زه؟ یچ شهینم روت و  یخوایم یزیچ هی دوباره باز-  

 

........... من خب گمی م+  

 

!تو؟-  

 

ندارم یلباس چیه امشب یپارت یبرا+  

 

.میخریم  میریم نداره یبیع-  

 

. جمعست امروز+  

 

ی گ یم راست ها آره اوووو-  

 

یباش گهید پارتنر هی دنبال دیبا  پس خب+  

 

ریخ نه-  

 

��ام؟یب مانتو با من خب+  

 

بهت دمیم آرامو یلباسا وونهید نه-  

 

! آرام؟+  



 

.مهیآبج آره-  

 

بود  گفته بانو آره آهان+  

 

. یکنیم دایپ باشه نظرت مد که یزیچ نیبب  برو برو آره-  

 

. باش+  

 

   کردم باز کمدو در و رفتم

  شدم یبلند یمشک   لباس متوجه که گشتم لباسا نیب

  بود  شده کار نینگ  و سنگ با همش

  بود گشاد برام  اما دمشیپوش و داشتم برش

داد انجامش متقابال اونم و کنه تنگش و بکشه کمرمو پشت بند خواستم آرمان از  

 

.بستنش  بابت ممنون+  

 

.قشنگه لباسش-  

 

یلیخ آره+  

 

!ادیم یلیخ بهتم-  

 

:( یمرس+  

 

   کردن شیآرا کردم شروع و کردم استفاده زیم رو  شیآرا  لوازم از و اتاق تو رفتم

   زدم یقرمز رژ و دمیکش یک یبار چشم خط

  کردم رییتغ  یکل و بود بس همون

.دمیپوش و برداشتم بودو کمد ته که یا یمشک  بلند پاشنه یکفشا و گذاشتم باز موهامو  

   نبود یزیچ اما گشتم یمجلس یدست فیک دنبال



   نشستم کاناپه رو و رونیب رفتم و شدم الیخیب

  گفت و زد یلبخند دنمید با آرمان

 

. بکنم تونمی نم یچکاریه امشب+  

 

!چطور؟-  

 

. ندزدنت باشم مواظب دیبا  ببرنت ترسمیم یشد خوشگل اونقدر+  

 

  نشستم کاناپه رو و کردم یا خنده

   ادیب و حاضرشه بره اونم تا

 

بعد_ساعت_مین#  

 

.یدیم طولش اونقدر  که یعروس مگه آرمان+  

 

.بپوشم کدومو دونمینم  خب-  

 

.گههههههههههههههههههید باش زود+  

 

.یزنیم غر چقدر باشه-  

 

. اماینم و ارمیدرم لباسامو گرنه و بدو یزنی م غر یگ ی م معطلتم ساعت هی+  

 

. اومدم باشه باشه-  

 

  جذب شرتیت و بود باز هاش دکمه که دی،سفیمشک  ی  خونه چهار رهنیپ هی با من یزدنا  غر  و گهید قهیدق ده از بعد

. نییپا اومد یمشک  نیج و بود  دهیپوش رشیز که یا یمشک   

 

.تو نه ندزدنت باشم نگرانت دیبا من اووو+  



 

  گفت و کرد یا خنده

 

شد؟  تموم غراتون غر-  

 

.یهست طلبکارم یکرد خستم+  

 

................ یپارت سمت میکرد حرکت و می شد نیماش سوار و رفتم سرش پشت  منم و رونیب رفت و دیخند  

 

____^^____ 

 

   کردمیم نگاه رقص  ستیپ وسط یپسرا دختر به حسرت با بودمو سادهیوا آرمان با گوشه هی آروم یمهمون اول از

 

:( میدیرقصی م باهم ییدوتا میرفت یم بودو شمیپ  کامران آرمان یبجا االن کاش  

 

  مشروب شهیش از بود پر زیم یرو

کرد ینم  گوش منم یها هیتوص به بودو کرده تموم کاملو شهیش هی بایتقر آرمان  

 

...نمی بب بتونم رقصو درحال یها زوج دادیم اجازه که بود نور رقص فقط بود کیتار اطراف یفضا  

 

   م؟یبرقص میبر یدار دوست ��؟ یکنی م نگاشون ینجوریا چرا-

 

سمتش  برگشتم  گرفتمو ستیپ از چشم لبخند با  

...  راحتم نجایا من ممنون+  

 

...  باشه-  

گردمی برم عیسر ها بچه شیپ برم  قهیدق دو من  یبد اجازه اگه فقط  

 

   ستیپ  سمت رفت نگاهم دوباره خوردمو ازش یکمی و برداشتم  شربتمو وانیل رفت که گفتم یا باشه

 



   ومدین یول گذشت یساعت مین

هوا دمیپر  متر هی گوشم کنار یینفسا احساس با هوی بودم اونا غرق  

...برگشتم  

️♀�🄦�هیع یطب البته...نشناختمش  

..زدیم بهم حالمو  نیا دادویم الکل گند یبو کلش یه تموم...بود لیپات  و مست  

 

گری ج خوامتیم...یخوشگل یلیخ-  

 

نبود دید تو یلیخ که بودم  ستادهیا ییجا گرفتم فاصله ازش  

 

اونور  گمشو برو+  

 

..کترینزد آورد صورتشو  

؟یدیم بهم افتخارو  نیا...شم گم تو با دارم دوست-  

 

...دمیدینم بودن مرد تویانسان  از یرد چشاش تو...گرفت بغضم چشاش دنید با  

گرفت دستمو محکم  هوی که برم برگشتم  

 

..یدیترس ینجوریا ندارم  تیکار منکه بابا-  

 

شدی م چندشم پوستم با دستش تماس  از...بزنم حرف ذاشتینم  بغض  

فرار  د   رونویب دمیکش دستش از دستمو محکم...اومد کجا از قدرت و روین اون دونمینم  

 

سمتم  برگشت که دمیکش دستشو سیخ یچشا  با جلو رفتم آرمان دنید با  

 

.. خونه میبر....بمونم نجایا تونمینم +  

 

ی ایب ینخواست خودت ؟؟مگهیکنی م هیگر چرا ایمی ک شدهیچ-  

 

..میبر ایب کردم غلط من+  



 

شده؟ یزیچ-  

 

. میبر نهههه+  

 

..رونیب میاومد یزهرمار یپارت اون  از باهم و گفت یا باشه  

 

نباشه خودش دست کاراش کنترل که  اونقدر نه یول بود مست آرمان  

 

شد مانعم که اتاقم سمت برم خواستم خونه میدیرس یوقت  

قرمزش  یچشا به زدم زل و برگشتم  

. میبزن حرف باهم شهیم-  

 

...ایم خوابم من آرمان+  

 

بدم  ادامه نذاشت  

 

..تروخدا-  

. قهیدق چند فقط  

 

کنم  مخالفت نتونستم  دمید اشکشو از پر یچشا یوقت  

اتاقش  داخل رفتم دنبالش  

بست  چشاشو و تخت رو کرد پرت خودشو  

..کنارم نیبش  ایب-  

 

کنارش نشستم دیترد با  

کردی م نگاهم داشت بازش مهین یپلکا یال از  

محو  لبخند هی با  

  دلم به که یبود یدختر نیاول ایمی ک تو یکن درکم  یتونستیم حداقل ینجوریا...دارم دوست چقدر یدیفهم ی م کاش-

   کرد جلب نظرمو...نشست



  شم عاشقت کوتاه زمان هی تو تونستم من

ی کرد خودت ریدرگ یبدجور  منو تو  

 

...  آرمان+  

 

   گفت دیترد با چشام تو رهیخ

بکنم  ازت یدرخواست هی شهیم-  

 

دادم تکون مثبت نشونه به یسر  

؟؟یبمون کنارم شهیم-  

تنهام؟ قلب دردونه یبش  

 

بود  کرده پر وجودمو ترس و اضطراب...زدیم تند تند قلبم  

بود  من از جواب هی منتظر ... کردم تر زبونم با لبمو  

بگم؟ دیبا یچ من یول  

 

شد مانع شیگوش امکیپ یصدا  بزنم یحرف کردم باز لب تا  

کرد بازش درآوردو ویگوش بشیج از کالفه  

سمتم  گرفت  ویگوش صفحه پوزخند با هیثان چند بعد  

 

بود  شهال طرف از امکیپ هی  

گردون برش زودتر...آرمان توعه شی پ ایمی ک دونمیم"   

شده ونهید... هممون جون به افتاده کامران  

" نشده درست شر تا اریب بردار ارویم یک زودتر  

 

ی عسل رو گذاشت ویگوش آرمان...گرفتم خودمو یجلو که ومدیم کش داشت کم کم لبام امیپ متن دنید با  

 

ندم  بروز مویخوشحال تا بودم گرفته خودمو یجلو زور به  

نبود  زیجا موندن  

 



... بخوابم رمیم گهید خستم یلیخ من ارمان+  

 

.......... هوی بردارم  یقدم خواستم تا یول شدم بلند گفتم نویا  

 

   زد صدام هوی

 

ا یمی ک+  

 

بله؟-  

 

؟ینر شهیم+  

 

.................... هم با صبح بزار  یمست هم تو ادیم خوابم من آرمان-  

 

لطفا+  

 

.......... یول-  

 

.ندارم تیکار نیبش  کنارم فقط+  

 

  گفت و کرد ناز موهامو که  کنارش نشستم

 

   گفتیم بهم یزیچ هی همش بابام یدونیم+

 

؟یچ-  

 

نشو ناراحت اصال شکست دلت وقت هر گفتی م+  

 

!!!!!! چرا؟-  

 



   رفت و شد  حوا عاشق آدم اما  آدم  عاشق خدا یول بود خدا عاشق طانیش گفتیم  همش+

  بود قسمت  دنینرس اول همون از

 

   کردم سکوت  و بگم یچ جوابش در دونستمینم  که بود معنا پر اونقدر جملش

  دیکردوخواب یسمت اون سرشو و شد دمر

   خوابه شدم متوجه و شد منظم نفساش ساعت هی از بعد

  کردم جمعشون و آوردم در لباسامو و اتاق تو رفتم

  برد خوابم که بود دهینکش  هیثان به و بستم چشامو و تخت رو دمیکش دراز و دمیپوش مویخونگ تو یلباسا

 

*********** 

 

؟یخوابیم چقدر گهید پاشو+  

 

  شدم پا خواب از  آرمان  دادیب و داد یصدا با

 

.تو یکنیم غر  غر چقدر گهید باشهههههههه-  

 

   کرد خی غذا بدو+

 

   رونیب رفتم خودم کردن مرتب از بعد و شدم پا

  بود دهیکش رو صبحونه زحمت خودش آرمان و  بودن یمرخص دخترش و هیسم

 

ا؟ یمی ک+  

 

بله؟-  

 

!؟یخوب+  

 

چطور؟ آره-  

 



!زرده روت و رنگ+  

 

.خوبم نه-  

 

. ریبخ باشه،صبحت+  

 

ریبخ هم تو صبح-  

 

. بخور صبحونتو نیبش  ایب+  

 

.ممنون باش-  

 

   گفت هوی که شدم خوردن غذا مشغول و نشستم

 

نکردم؟ که یاشتباه شبید من+  

 

چطور؟ نه-  

 

.......... یناراحت انگار+  

 

.ستمین+  

 

 

"کامران"   

 

بعد _ماه_کی#  

 

باشه ونهید تونهیم چقدر ادم ایخدا  

دختر نیا دست از کنم کاریچ من  

 



شد  افکارم  مزاحم درونم  یصدا  

( بشه ینجوریا یخواست خودت تو ؟یکن کاری چ تو)  

 

. شهینم ینجوریا من یخدا هوووووووووووووف  

بکنم  یکار هی دیبا تونمینم من  

کنمیم  بشیتعق   

دنبالش رمیم اصال  

باشه .......آرمان   اون شیپ کردمینم فکرشم اصال  

...کنه تیاذ منو خوادیم همش چرا اونجا رفت چرا  

 

سمتش  برگشتم و دور ختمیر آورو عذاب افکار یمنش یصدا با  

 

. داخل دییبفرما  شماست نوبت-  

 

..رنیبگ  شیآزما ازم تا باال دادم نمویآست و تو رفتم  

نه ای منه مال بچه دمیفهم یم دیبا  

... نداشتم نیا جز  یا چاره شدی نم  بدبخت منه الیخیب  جونمو به بود افتاده خوره مثل شک نیا  

 

کرد یم نگام داشت نماش  دندون گشادو لبخند با بود ساده یوا دیسف روپوش با دختر هی  

 

نکردم  بهش یتوجه  

تو رفتم اخم با  

 

��نجایا دینی بش-  

 

کرد اشارع بهش که یصندل رو نشستم  

بشم هاش عشوه متوجه تونستمیم هم یچشم ریز  

جلوم نشست اومد امپول هی با  

 

��ادین دردتون دوارمیام-  



 

بکن  کارتو فقط+  

 

شدم  افکارم غرق و بستم چشامو گفتمو احساس  از یخال و سرد یلحن با نویا  

شد  تموم کارش یک دمینفهم که انقدر  

 

...تمومه-  

 

شدم مونیپش بود لباش رو که یگشاد لبخند دنید که کنم تشکر خواستم شدم بلند  

 

رونیب اومدم اتاق از و نییپا دمیکش نمویآست  

یمنش زیم سمت رفتم  

 

اد؟یم  جوابش یک+  

 

...میبد  بهتون جوابو میتون ی نم امروز-  

 

آرمان  خونه سمت رفتم راست هی رونیب  زدم شگاهیآزما از گفتم یا باشه  

 

اوردین طاقت دلم راستش  

نمش یبب دور از حداقل ششیپ برم دیبا  

رهیبگ  آروم ُصحابم  یب دل نیا تا  

 

دردناکه  و سخت واقعا کردن یزندگ یدلتنگ  با ماه هی  

 

__________ 

 

  بهش بود خورده باد انگار خورد تکون در هوی  بزنم زنگو خواستم تا و ستادمیا خونشون در پشت

بازه  در که شدم متوجه  

 



........داخل رفتم خواسته خدا از  

 

"ا یمی ک"   

 

زدم  داد خنده با  

�😂�نپااااااش  آب آرمان یشد ونهید ععععع+  

 

شد  من کردن تیاذ مشغول پاش اب با و گرفت شیشوخ آرمان  که شستمیم ظرفارو داشتم  

 

گفت  خنده با  

��یشیم ها گربه نیع یشی م سیخ یوقت-  

 

روم  ختیریم اب و دنبالم دییدو یم اونم دمییدویم خونه دور و دمیخند یم بلند بلند  

 

درومد  صدا به در زنگ هوی که دمییدو یم داشتم ینجوریهم  

��بود باز خنده بخاطر شمین هنوز در سمت  رفتم آب سیخ ینجوریهم  

 

داد تعجب به جاشو و دیماس لبم رو لبخند کردم باز که درو  

بودم سادهیوا همونجا خشک  و کامران ناک غضب یچشا به بودم شدع رهیخ مبهوت و مات  

 

اومد سر پشت از زدیم موج توش خنده هنوز که  یلحن با آرمان یصدا هوی  

 

.............. ک یاینم چرا ایمی ک هیک-  

 

خورد حرفشو  

شده  متعجب کامران دنید با اونم بود معلوم  

 

داخل  اومد زدو کنار منو  

بستم درو اومدم خودم به  

 



کردیم زیآنال برو دورو بودو ستادهیا سالن وسط  

خنده ریز زد مقدمه یب و بلند هوی  

زد یم قهقهه  

 

ی بود نجایا مدت نهمهیا پس-  

بوده یشاد و خنده از پر هرروزش معلومه  

بهتون  گذشته خوش یلیخ  

 

.. یکنیم فکر اشتباه:_آرمان  

 

عقب دمیپر متر هی زد که یداد با  

 

.....شووووووو خفه-  

 

من سمت اومد  

یناراحت بودو غضب چشاش تو  

بود  شکسته قلبش  

خوندم یم چشاش از نویا بودو شکسته غرورشو افکارش  

 

یتونست یچجور-  

 

...... منـ........ من....... م......... م+  

 

.....ببند دهنتو-  

 

کرد  زمزمه شدش قفل یدندونا یال از  

... آشغال-  

 

افتاد لرزه به  لحظه هی تو جا همه  کردم حس که یجور دیکوب  محکم  آپارتمانو در رفتو گفتو نویا  

   آرمان به زدم زل یاشک  یچشا با



نبار یا   

شکستم که بودم من  

شدم نابود که بودم من  

آشغال  گفت من به اون  

:( گناه یب اشغال   ه ی شدم اشتباه قضاوت هی بخاطر  

 

   نبود آدم اصال  اون

   کردینم درک آدمو یحت

  رفت یاهیس چشمام  لحظه هی که ختمی ریم  اشک ساکت و بودم ستادهیا

   اومدم فرود آرمان بغل تو و نشد اما کنم کنترل خودمو کردم یسع

 

  ا؟یمی ک+

  شده؟ چت دختر پاشو ؟یخوب ایم یک

پاشو  ایم یک  دکتر میبر پاشو  

 

   بودم حال یب

 

... آب....آر...آ-  

 

.باشه باشه+  

 

برگشت قند آب وانیل هی با و رفت  

  بخورم تا داشت نگه  لبم جلو قندو آب و کرد بغلم

   کاناپه رو دمیکش دراز و خوردم  ازش یقلوپ اروم آروم

  بزنم غیج فقط داشتم دوست و بود گرفته حرصم

   بستم نفرت با چشمامو هوی که ختمیریم اشک و زدمیم غیج بلند یصدا با

   بودم؟ یک نگران من

متجاوز؟  اون ی بچه  

   کردم شکمم ی حواله محکممو یمشتا

  ختمیریم اشک و کردمیم یخودزن



  کنه متوقفم داشت یسع آرمان

  کاناپه رو افتادم هوشیب و زدم شکمم به آخرم مشت جون یب

 

̂ آرمان^^ ^  

 

کردیم یخودزن و بود شده وونهید  

  کردیم  تر بد گرفتمیم جلوشو یچ هر

   بغلم تو افتاد هوشی ب نکهیا تا

  بود کرده یزیخونر شدم کاناپه رو قرمز ی لکه متوجه که انداختم بهش ینگاه

! من  یخدا یوا  

!بچه  

   مارستانی ب سمت کردم حرکت و نیماش تو گذاشتمش و کردم بغلش دمویپوش لباس   عجله با

   بود هوشیب و بود رفته ازش یادیز خون

 

! پرستار+  

 

شده؟ یچ آقا بله-  

 

. حاملست+  

 

خب؟-  

 

.داره یزیخونر+  

 

   اونجا بزارتش برو-

  اونجا گذاشتم رو ا یم یک  و تخت سمت کردم حرکت

کردم هیتک وارید به منتظر من  و شد اتاقش وارد عجله با دکتر  

 

^^کامران^^  

 



   بودم یحرص یلیخ

  بشه پست انقدر تونستیم یچجور اون

  ومدیم بدم ازش

  ومدیم بدم همشون ار

  ستنین آدم  که بخدا

   بودم شده یک دلتنگ بگو منو

!  هه  

............... نه ای هست من مال ستین معلوم هنوز که  یا بچه بچم مادر  

 

 

 

̂ آرمان^^ ^  

 

   عمل  اتاق سمت دمیدو دکتر یصدا با

 

خوبه؟ حالش دکتر+  

 

؟یدار باهاش ینسبت چه-  

 

خوبه؟ حالش بگو دکتر دوستشم+  

 

کجاست؟ بچه پدر-  

 

! خواد؟ینم  بچشو پدر گفتمیم ه؟یک میدون ینم  گفتمیم! گفتم؟یم یچ+  

 

کجاست؟ پدرش گمی م جوون ییکجا-  

 

.دکتر یآقا شده فوت+  

 

.کنه رحمتش خدا-  



 

حالش؟ چطوره بگو ضمونوی مر  تیوضع خدا تورو دکتر+  

 

.میکن سقط میشد مجبور دادن دست از  رو بچه یول خوبه مادر-  

 

  نییپا شدم پرت بزرگ  ی صخره هی از یانگار و  شد ی خال پام ریز حرف نیا با

  بود تلخ  انقدر دختر نیا سرنوشت چرا آخه من یخدا

 

   کردم  صداش و اتاقش تو رفتم

   نشد متوجهم و بود هوشیب

  ندم بروز  مویناراحت جلوش که کردم یاوک خودمو کمی

   ومدهین هنوز که  یا بچه اونم شم ناراحت انقدر بچه هی یبرا شدینم باورم

 

*********** 

 

# بعد ساعت ده#  

 

   زدم صداش و اتاقش تو رفتم

   بود کرده نگران هم رو دکترا من بر عالوه نیا و بود هوشیب بود وقت یلیخ

 

؟یخوابیم چقدر گهید پاشو ؟یپاشد+  

 

خوابم؟  ساعته چند مگه-  

 

.ساعت ازدهی+  

 

واقعا؟ یوا-  

 

 مسکنا اثرات از یپاش تا میکرد صبر گهید خب یول خواب نهمهیا نبود یعیطب بودن شده نگرانم دکترا.خانوم تنبل بله+

.کنم فکر بود  



 

  بود کامران منو یدعوا  بابت حتما ، بود غم نگاهش تو

 

آرمان؟ -  

 

! دلم؟  جان+  

 

کردم ناراحتت خوامیم  معذرت-  

 

!معذرت؟ چرا+  

 

.شدم هم تو یناراحت باعث که دیببخش اعصابه یب کمی کامران یش ناراحت خواستمینم -  

 

. خستم کمی قرمزه  چشام که اونه برا بودم داریب شبید از ایمی ک ستمین ناراحت+  

 

. آهان-  

 

   سمتم برگشت ینگران و ترس با شده ایچ  که باشه اومده ادشی تازه یانگار شکمشو رو گذاشت دستشو

  گفت اوردنیم هجوم بهش اشک یها حلقه کم کم و خوردیم تکون یه ترش از که ییچشا با

 

!بچم؟+  

 

. کردم سکوت  

  بود شده  سقط گناه یب ی  بچه اون دوتا اون  یدعوا بخاطر گفتم؟یم یچ

:دینال اشک با  

 

!  نه؟ خوبه بچم+  

.خب بگو یزی چ هی آرماااااااااااااااااااااااااااااااان  

 

.کن استراحت کمی فعال-  



 

!خوبه؟ بچم بگو گمی م بگو گهید بگو خوبه؟ بچم+  

 

. ایمیک یداد دست از بچتو-  

 

................... شد هوشیب و تخت رو افتاد و زد زل چشمام تو هیثان چند  

 

کردم خبر  دکتر و رفتم  عجله با و شدم هل  

   ادیب بهوش تا موندم  منتظر منم و رونیب رفتن بهس آرامبخش  تا چند از بعد و اومدن

 

"کامران"   

 

   بود دهیفرارس  موعود ی لحظه

  ش یآزما جواب دنبال رفتمیم دیبا

  کردمی م تصورش ذهنم تو همش بودم دهید رو ایمیک که روزید

  بود من بر و دور  دختر نیتر جذاب اون

   زد  صدا اسممو یمنش که بودم نشسته یصندل رو

 

............. یریکب کامران+  

 

بله؟-  

 

.نوبتتونه  تو دییبفرما +  

 

  دکتر مطب تو رفتم شیآزما ی برگه با

 

. دکتر یآقا سالم+  

 

.پسرم سالم-  

 



لطفا نیبگ بهم شویآزما ی برگه نیا جهینت  شهیم+  

 

  وگفت کرد نگاهش کمی و گرفت رو برگه

 

!جوون گمی م کی تبر-  

 

دکتر؟ یچ برا کیتبر +  

 

...... یش پدر یتونیم یندار یمشکل-  

 

کردمی م نگاه خوردیم تکون که لباش  به فقط من و زدیم حرف اون  

  دمیشنینم یزیچ و

  کردمیم هیگر دختر هی  مثل و بودن شده ریسراز اشکام

!من به لعنت  

!کامران تو به لعنت  

. ی داد دستش از  

! ی داد دست از رو ایم یک  

.آرمان شیپ  رهیم  

. ینشد آدم وقت  چیه که کامران سرت بر خاک  

!کنهیم  ترکت  

. رهیم و کنهی م ولت ایم یک  

  کردیم میعصب و  شدیم اکو مغزم تو نایا ی همه

  افتادم بچم ادی هوی

  نشست لبم رو یلبخند خداگاه نا

  شهیم  مامانش مثل ناز و خوشگل ی بچه هی حتما

   ایمی ک شیپ برم داشتم دوست

  کنم بارون بوسه شکمشو و برم

  کنم نوازش بچمو

  ادیب یروز هی دمیدینم خواب تو که یا بچه

   دادمیم ها بچه به خبرو نیا دیبا



   افتاده  یاتفاق چه گفتم  ریام و کاوه به و زدم زنگ

  ناراحته دستم از ایمی ک حتما

.باشم جلوش و برم دینبا امروز  

! یخواه عذر رمیم فردا  

.برم مجبورم رم؟یم  

.برم دیبا  

................... شکنمی م اونو دل همش میخودخواه خاطر به  

 

 

"آرمان"   

 

بعد_روز_کی#  

 

  بود شده ها افسرده مثل هیگر و یتاب یب با

   زدیم حرف نه خوردیم غذا نه

خت یریم اشک سکوت تو فقط  

 

ا؟ یمی ک+  

 

؟یدینم  جوابمو ایمی ک+  

 

  خونه میبر دیبا پاشو پاشو+

 

کرد ینم  نگاهمم یحت گفت ی نم یچیه سکوت و سکوت  

خونه میبرگرد تا شد حاضر من کمک با  

 

********** 

 

اتاقش تو رفت راست هی و شد ادهیپ ساکت یهمونطور و خونه میدیرس  

  ن ای ششیپ  برم دیبا دونستمینم



کنم   تشیاذ دینبا دونستمیم فقط  

 

^^کامران^^  

 

   کردم  یخال خودم رو همشو و برداشتم ادکلنو

   یخواه عذر یبرا بودم گرفته بودمم کرده پر شکالت از توشو که بزرگ خرس هی و بودم شده پیخوشت

  بودم مجبور یول کنم یعذرخواه و برم شدینم روم یحت

   شم عوض خوامیم گهید

   ُمرد کامران اون

   نبود دلم تو دل آرمان خونه سمت کردم حرکت

  بزنه پسم قراره دونستمیم

   کنه باز شدم منتظر و زدم در

.................... 

 

  کرد نگاهم گنگ  من دنید با ارمان  و شد باز در

 

؟ یدار کاری چ نجایا تو+  

 

؟یریگ یم پاچه یدار چته-  

 

هان؟  چمه که چته؟ یپرسی م+  

 

   بود بسته درش که یاتاق تو رفتم عیسر و زدم پسش

   براش دیکش پر دلم زده غمبرک تخت کنج که ایمیک دنید با

   نکرد نگاهم  و نگشت بر

زدم  صداش  

 

! ایمی ک+  

 

   نکرد نگاهم بازم



  دمیکش دراز کنارش و تخت رو رفتم

   رونیب بندازه منو و شه سمج نخواست و نشد مزاحممون آرمانم و بودم کرده قفل درو

   دارم  وجود منم که انگار نه انگار و نکرد نگاهم دمیکش دراز کنارش نکهیا با

  خودم سمت دمشیکش و کردم حلقه شکمش دور دستمو

  دمیبوس  گوششو ی الله و دمیکش خوشبوش یموها تو یقیعم نفس

  نبود خودم دست حرفام کارامو

 

! دلم؟ زیعز+  

 

! سکوت و سکوت  

 

! خانومم؟+  

 

   نگفت یزیچ

 

! ؟یگ ینم  یزیچ نفسم+  

 

   نگفت یزیچ یول خورد یفیخف تکون که کاشتم گردنش رو یا بوسه

 

!بگو یزیچ هی لطفا خانومم ایمی ک+  

 

! ؟یدار کارمیچ-  

 

کردم؟ی م اشتباه من ای دیلرزیم صداش  

 

......... بگم خواستم+  

 

!برو  زودتر بگو-  

 

. منه مال بچت دونمیم+  



.باشم پدرش ی بد اجازه اگه اومدم  

   بمونم کنارت

.شهیهم یبرا  

   شدم سشیخ یچشما متوجه و سمتم برگشت که دمیکشیم   شکمش رو وار نوازش دستمو

  صورتم کینزد اومد

  ببوستم داره قصد  کردمیم فکر و بود دهیرس صفر به هامون فاصله  که کینزد انقدر

  دیکش  شکمش رو و گرفت دستمو و چشمام تو زد  زل یاشک  یچشا با

  کرد صحبت به شروع درد   با که بودن نداده بهش زدن حرف  فرصت غم و بغض انگار

 

!  رفت اون ....او.....؟یکنیم  حسش.....ح......؟ینیب یم  نویا+  

! رفت تو بخاطر  

. دادم دست از بچمو  

! توعه ریتقص همش و ُمرد اون  

 

بست خی رگام تو خون  

   گفتیم یالک  داشت

سمتش کردم رو یناباور  و بهت با  

 

!ستین یقشنگ   هیشوخ نه؟ یگ یم یالک  یدار+  

 

  کرد  نگاه چشمام تو نفرت با

 

"ا یمی ک"   

 

  ومدیم بدم همشون از

.نیر یبم دیبر  

  خورهیم بهم همتون از حالم متنفرتم ازتون

  رفت بچم

  ُمرد بچم

  بشه ینطوری ا شدم باعث بودم،من قاتلش من



   شد  حلقه شکمم دور یدست که دمیکش دراز تخت گوشه اشک با

  بود کامران

   کرد ی خواه عذر و اومد

! بشه بچش پدر خواست  

   کنم  خاموشش نتونستم جوره چیه که یشیآت بود شیآت دلم تو

  داشتم دوست  مردو نیا انقدر چرا

  شدیم  مور مور تنم حرکاتش با

   بزنم یحرف ای و بخورم یتکون نتونستم و دمیگز لب

   شه  بچش پدر خوادیم گفتیم داشت

   بچه؟ کدوم پدر

گرفتم؟ جونشو خودم یدستا با که یهمون  

  شدهیچ گفتم و سمتش برگشتم هیگر با

  زد لب ینباور  و بهت با

 

. ستین یقشنگ  ه یشوخ نه؟ یگ یم یالک  یدار+   

 

   چشماش به زدم زل حرص با

 

!رونیب  برو پاشو-  

 

   سهیخ اونم یچشما کردم حس

 

.......... یگفت یالک  که بگو ایمی ک+  

 

کردم نشیس حواله مشتامو حرص با و سمتش برگشتم  

زدم  داد  

 

ی شد باعثش تو یکرد تو+   

  توعه ریتقص همش

  ادیم بدم ازت



   برو پاشو ازت ادیم بدم

 

........ و رفت یاهیس چشام که کردمی م نشیس حواله مشتامو و کردمیم هق هق  

 

   زدم  پسش که رهیبگ  کمرمو خواست

  میکن باز درو که گفت دادیب و داد  با در پشت  آرمان که رفتمیم راه داشتم

 

خوبه؟ حالت یخوب ایمیک زنه؟یم غیج داره چرا ایمیک درو اون کن باز کامران+  

 

   گفتیم نارویا و زدیم لگد در به محکم

  کرد باز درو محکم و  پاشد عجله و حرص با کامران

  وارید به کوبوندتش و گرفت  مشتاش تو آرمانو ی قهی

 

  منننننننننن زنه منه زنه  اون نه؟ ای خوبه ایمیک که  چه تو به  هان؟ چه تو به آخه+

  منه مال جسمشم شناسناممه تو اسمش منه زن نگران براش که یدختر اون ؟یدیفهم یعوض ی پسره نکن یناموسیب

   ؟یفهم ی م بود شکمش تو من ی بچه

مننننننننننننننننن  زن منههههههه زنه اون  

 

   گفتیم و زدیم عربده

  اتاق ی گوشه نشستم حال یب

   دعوا و بحث  نهمهیا از  شدم خسته هوف

اَه  کن راحت  همه دست از بکش منو خدا یا  

 

! پاشو ایمی ک+  

 

.ادینم  ییجا ایمیک_آرمان  

 

خانومم؟  نه مگه خونمون سر میبر و میبساز بچه هی باهم دوباره قراره ادیم+  

 

   خانومم گفت بهم بار نیاول برا



  کردم  تعجب خانومم ی  کلمه اون دنیشن برا  شدن متوجه کامال که سمتش برگشتم عیسر انقدر سمتش برگشتم بغض با

 

  کردیم نگاهم اشک با آرمان

! سوخت دلم  

   یدار دوستش خودت که یکس  سمت یبر دینبا

.داره دوست تورو که یکن  انتخاب اونو دیبا  

   گفتم و کامران سمت کردم رو

 

  امینم  ییجا+

. مونمیم آرمان شیپ  

 

. کشمتیم دیغر دندوناش ریز حرص با  و بود شده کبود کامران رنگ  

  گرفتم دستشو و آرمان سمت رفتم

  کردم بغلش و کرد پاک صورتشو یرو یاشکا

  آورد رونمیب بغلش از و دیکش بازومو محکم کامران

کردیم درد هام هیبخ  

   شدم هام هیبخ یزیخونر متوجه و کردم حس دلم ریز ویزیچ یگرم

رونیب دمیکش کامران ی دستا از بازومو و شدم جدا نفرت با کامران از و ندادم یتیاهم  

  گرفتم لطافت با دستشو و آرمان سمت کردم رو 

 

  آرمان کنمیم قبول ازدواجتو شنهادیپ+

   یکن ییحکمفرما  قلبم تو و ینیبش قلبم یصندل رو حاضرم

   شمیم تو مال

! قبوله بله  

 

  من سرنوشت بود نیا یول گفتمشونیم اشک و درد با

  بودم مجبور من

................... سرشت نیا رفتنیپذ و کردن قبول به مجبور  

 



  چقدر  بده چقدر آخه دادمیم جون نگاهش ریز داشتم و کردیم نگاهم خودش خاص غرور حرص و تیباعصبان کامران

!هوف ینیبب عذاب یبکش درد دیبا  

   گفت شدنمون جدا از بعد و کرد بغلم محکم که کردمیم  نگاه آرمان به منتظر

 

 دل بهت وقت چیه دینبا گهیم راست ایمیک اونه مال جسمت هم اسمت هم یاون زن ششیپ برو  اونجاست شوهرت+

  دادمیم

.رمیگیم  پس شنهادمویپ  

 

  کنم  تحملش تا دمیکشیم درد یول شدمیم دلم  ریز یزیخونر شدن تر دیشد و شدن تر سیخ متوجه

فتم عیسر و برگردوند محکم پشت از سرمو یک ی که  بردارم آرمان سمت به  قدم هی خواستم    دتمیبوس و شد  چ 

  یکارا شه باعث ممکنه دونستمیم چون کنم باز چشمامو  تونستمی نم راستش بود بسته کامل چشمام کارش بودن ییهوی از

  بزنه سرش به یتر احمقانه

  نمیس ی قفسه رو گذاشت دستشو  که برم خواستم و شد جدا  ازم

   کرد رسوام باالخره قلبم تلوپ تالپ یصدا

  گفت و زد یلبخند

 

! بود؟ دلتنگم قلبت+  

.یبرس بهم که کنهی م تلوپ تاالپ و ناله یجور بد  

 

مطمئنم  نویا بود بچمون یبرا نیا و بود سیخ چشماش  

 

! دلم؟ زیعز یگ ینم  یزیچ+  

 

  افتادم و کنم تحمل نتونستم که رفتمیم داشتم و نذاشتم محلش

  نیزم رو نه اما

!شوهرم بغل تو  

 

"کامران"   

 

   کردم بغلش پشت از که وفتادیم داشت و شد دهیکش سمتم به و  داد دست از تعادلشو  هوی ایم یک

   زد داد  نی غمگ   و داغون وضع و سر همون با آرمان که مارستانیب ببرمش خواستم شدم که حالش متوجه



 

! یواااااااااااا+  

 

   گفتم ترس با و سمتش برگشتم

 

!ه؟یچ-  

گه؟ید بگو چته  

 

! خون......خو...خ+  

 

   کن روشن نو یماش  بدو گفت که نشدم متوجه

   شدم شلوارش و رهنیپ ریز بودن یخون متوجه که خوابوندم عقب رو ایمی ک و نیماش سمت رفتم

   بود کرده یزیخونر یوا یا

شده  ینطوریا که نگفت یحت یروان ی دختره  

  مارستانی ب سمت کردم حرکت و شدم نیماش سوار عیسر

  دادمینم  تیاهم یچیه به و رفتمیم عیسر

  شدیم اکو سرم تو امروزش یحرفا

 

  ُمرد تو خاطر به! یکشت تو+

 

   نشد که نشد اما  شم یخال شده که کممی تا آوردم  یم فرود نیماش  فرمان رو مشتامو حرص با

   شدم یخوب پسر نه اول همون از من

! یخوب برادر نه  

!یخوب پسر دوست نه  

!یخوب ارباب نه  

!یخوب شوهر نه  

!یخوب پدر نه  

   کار؟یچ اخه یول بود کارام بخاطر ومدیم سرم که یی بالها و یریگ در نهمهیا دیشا

   ️♂��دادمیم انجامشون فمیضع اعصاب خاطر به فقط که ییکارا

 



  کردم خبر دکترو و میدیرس

  بشنوم تو از بود قرار  که بودم یخبر منتظر اتاق در پشت نگران منم و اتاق تو بردنش

   شد دایپ آرمان ی کله و سر هوی

 

خوبه؟ حالش شدیچ+  

 

چه؟ تو به-  

 

  نبودم تو با+

 

داشتم نگهش و گرفتم قشوی که پرستار سمت بره خواست  

 

.کنه جمع حواستو-  

 

. نباش  من نگران داداشم جمعه جمعه+  

 

   وردار ناموسم سر از دست گمیم  بهت خوش زبون با آرمان-

 

یبود یگور کدوم االن تا+  

 

  گفت و زد یپوزخند

 

؟یقالب یبابا هه+  

 

  دم یغر دندونام ریز از حرص با

 

.شهیم یزی ر آبرو میمارستان ی ب تو شو خفه-  

 

! گم؟ی م دروغ+  

. بچتو.شی کشت که یبود تو  



! خونتو هم  

.بچت بچتو  

.مرد تو بخاطر قاتل شیکشت  

 

  زد گوشم  تو یمحکم یلیس و پاشد نیزم رو افتاد  که کردم  یخال زدم دهنش تو که یمشت با حرصمو تموم

  کنم شکمش ی حواله لگدامو خواستم تا

  بخش تو بردن و کردن جمعش و اومدن پرستارا

  گفتیم راست

!کشتم من  

  ششیپ رفتم مهیسراس ، رونیب اومد ایمیک اتاق از دکتر که بودم الیخ و فکر تو

 

خوبه؟ حالش+  

 

؟ یبرادرش-  

 

چطوره؟ تشیوضع دکتر نه+  

 

؟یهمسرش-  

 

.زنمه آره دکتر آره+  

 

. ادیب بهوش میمنتظر میکرد قیتزر خون مهیوخ یلیخ تشیوضع-  

 

  شونم رو زد کنارمو اومد دکتر که شدم در به رهیخ و یصندل رو نشستم دیام نا

 

   باشه خدا  به دتیام جوون نخور غصه+

 

  ایم یک نگران و بودم نشسته

  بره دستم از دوباره ذارمینم یول وفتمیم پاهاش به رون یب ادیب سالم اگه خورمیم قسم

  بدم دستش از ذاشتمینم



  یمتیق هر به

  شدم کاوه اومدن متوجه هوی

  زد گوشم تو یمحکم یلیس  سمتش برم خواستم تا و پاشدم

   سوختیم صورتم اونطرف

 

   کامران؟ یکشینم  خجالت تو+

! پسر؟ یکشینم خجالت  

   هااااااااا؟ یبفهم ت یانسان کمی یش آدم کمی یخوایم یک هان؟ یش آدم یخوایم یک

 

   بگم که نداشتم یحرف

  بود حق میلیخ بود حق حرفاشون

  داد نشونش و ایمیک اتاق ی شهیش پشت برد و دیکش  دستمو

 

  اونو؟ ینیبی م+

.زنته اون ؟ینیب یم رو  تخته رو جون  یب که دختر اون  

   داد هلم جلو به کمی و موهام رو سرم پشت گذاشت دستشو

   داد دست از جونشو ُمرد شماها یایباز  لج و لج  سر گناه یب ی بچه هی ُمرد  بچت  ناموست ناموسته اون

   ها؟  هیک نیا کامران؟ هیک نیا زنو؟ نیا ینیب یم

  داشت دوستت بازم و نزد دم  یول یکرد  تجاوز بهش که هیهمون نیا

  ش؟ی نیب یم

   تخته اون رو تو خاطر به

!داداشم نکن! ؟یچ یعنی  نایا یفهمیم  

. غرورو اون کنار بزار  

 

  م ینشست یصندل رو ییدوتا میرفت

  بودم ریدرگ

   ندادم اشکام به دنیبار ی اجازه یول سوختنیم چشام

!اربابم من  

.میقو  

  اومد ریام که میبود نشسته



.خوابوند صورتم اونطرف دومو یلیس و کرد بلندم  

   بستم چشمامو درد با

:)بود حقم نایا از شتریب بود حقم"   

=)"نکن یچکار یه  و باش ساکت پس حقته  

  گرفت جلوشو کاوه که بزنه هم دوباره خواست

 

. ریام نکن+  

 

   میگ ی نم یچیه کنهیم تش یاذ یه کاره و کس یب دختره اون کنهیم فکر کاوه کن ولم-

 

. ریام ستین جاش االن+  

 

  رمیگیم جونتو خودم بشه شیزیچ سرتو  نبارمیا دختر نیا بخدا کامران-

   میخونوادش همه ما میهست ما یول کاره و کس یب درسته

 

ن؟یشد باخبر کجا از شماها نمیبب:من  

 

.آرمان گفتن هم با ییدوتا  

 

   نگفتم یزیچ و کردم سکوت

 

بعد _ساعت_دو#  

 

  دیکش آغوشش تو منو و نشست کنارم اومد ریام

 

.ختمیر بهم دمیشن شرمنده داداشم+  

 

یزدیم نامیا از شتریب داداش بود حق-  

. گفتمینم یزیچ بازم  

 



   اومد؟ دردت+

 

  ��ها  خورده چک زده آمپول مگه اومد درد یپرسیم صورتش  تو یزد راست هی یاومد:کاوه

 

  گفتم و میکرد یتلخ ی خنده

 

. هینطوری ا ایمیک نکهیا از نه-  

 

   میشد ایمیک اومدن بهوش منتظر و مینگفت  یزیچ

  کنه  نشیمعا تا اتاقش تو رفت و اومد دکتر

 

! دکتر؟ یآقا+  

 

جوون؟  بله-  

 

حالش؟ خوبه+  

 

   اومده بهوش آره-

 

  ستادمیا کنارش و اتاقش تو رفتم یخوشحال با

  کردم نوازشش  موهاشو رو گذاشتم دستمو

   کرد نگاهم نه زد پسم نه

  شد یاونسمت و برگردوند روشو

   دمیبوس  شویشونیپ و شد خم

 

ا؟ یمی ک+  

 

نداد  یجواب و نگفت یزیچ  

 

! خانومم؟-  



 

. سکوت و سکوت دوباره  

 

؟یکن نگاهم لطفا شهیم دلم زیعز-  

 

بود  شده تنگ مهربونشم نگاه اون یبرا دلم ، نکرد نگاه چشمام تو یول برگشت  

   نگفت یزیچ بازم

  دمیبوس گوششو ی الله و دمیکش  سرش رو بار نوازش دستمو

  چشمام تو زد زل و گرفت دستمو

 

! نکن+  

 

!ایم یک  یزنم تو-  

 

   میندار هم با ینسبت  چیه وقته یلیخ تو منو نه+

 

!لطفا.نکن-  

   کنم جبران زویچ همه بزار بده بهم گهید  فرصت هی خوامیم معذرت من

 

.باشه مونده جبران یبرا یفرصت نکنم فکر+  

 

. لطفا ایمی ک-  

 

  داره استراحت به ازین دمیفهم  منم و شد ساکت

  شدم وانیک متوجه که رونیب رفتم

   بردم هجوم بهش عجله با و سمتم اومد

 

.توعه  ریتقص همش+  

 

.هرزه یگفت زنت به تو من؟ ریتقص-  



من؟  گردن  افتاد زیچ همه بعد یخواینم رو بچه اون یگفت تو  

 

   ببند دهنتو+

 

   شم آروم کمی تا نوشت سرم  برام دکتر و کردن جدامون و اومدن پرستار دوتا

  بزنه سرشمو پرستار تا تخت رو دمیکش دراز

 

د؟یکن ی م تیاذ خودتونو انقدر چرا+  

 

   بود حرفا ن یا از روتر پر یول شه  خفه فهموندم بهش اخم با که گفت  ییپررو و یلوند با اونقدر

  مچم رو گذاشت دستشو و جلو اومد

 

؟یبهتر+  

 

  گفت یدلخور و یناراحت با که شدم رهیخ اونسمت به و دمیکش رون یب دستش از نفرت با دستمو

 

:) یاخالق بد چقدر+  

 

  ها بچه شیپ رونیب رفتم و درآوردم سرمو سوزن

................. وضع اون تو دنمید با کاوه  

 

   شمیپ اومد ینگران با

 

داداش؟  یخوب+  

 

.خوبم آره-  

 

بود؟  چطور ایمی ک+  

 

. بود خوب-  



 

؟یکن کاریچ یخوایم داداش+  

 

. گردونمی م برش-  

 

شه؟یم بنظرت+  

 

.خودمم دونمینم -  

 

بعد_روز_کی#  

 

  هی تو بود کرده پاشو و انگار نه انگار خونه برگرده من  با که کردم صحبت باهاش یچ هر یول میکردیم مرخصش دیبا

  آرمان  شیپ برم خوامیم که کفش

شدیم میحسود آرمان  به یچ نیع  

   باشه یا گهید کس شیپ خواستمینم

  گرفتم جلوشو که  شدیم آرمان نیماش سوار داشت

 

.شوهرتم من+  

 

. برو  نمتی بب خوامینم -  

 

. یایب من با دیبا+  

 

.وفتهینم  اتفاق یزیچ نیچن ریخ نه-  

 

  کرد مقاومت که کنم بلندش خواستم و کردم بغلش محکم

  کردم بغلش محکم  موهاشو رو گذاشتم دستمو

  هیک به متعلق اون کردم یآور ای بهش  و دمشیبوس

  بود کرده  سکوت و بود  دهیپر رنگش

  خودم نیماش  تو گذاشتمش و بردم



 

ا؟ یمی ک+  

 

.زدینم حرف باهام  

 

م؟ یبخور یشکالت یبستن میبر+  

 

  کرد سکوت بازم و داد جلوه تفاوت یب خودشو زود یول  شد خوشحال و زد برق چشاش

  دادم سفارش یبستن دوتا و یفروش یبستن سمت رفتم

  شد شیبستن خوردن مشغول عشق با و گرفت ازم

  میکرد حرکت دوباره کرد تموم نکهیا از بعد

 

. شمایم ناراحت نکن تشکر انقدر خدا به نه+  

 

. بود فتیوظ-  

 

  بودم  شده صداش  دلتنگ چقدر که آخ

  ��دادیم آدمو جواب یطیشرا هر تو

........ خودم ی خونه سمت کردم حرکت و کردم  شیدراز زبون به یا خنده  

 

؟ یریم کجا+  

 

.خونمون-  

 

هست؟  زنتم اوممم+  

 

.نشسته کنارم-  

 

.گمی م تویرسم زن نه+  

.کنمیم فراموش زود ارزشنو یب که ییآدما آخه بود؟ یچ اسمش عا .....همون  



 

. یکرد فراموش که بهتر همون-  

 

. ادیب اونم بزن زنگ+  

 

!؟یچ-  

 

.زارمینم  خونت تو  پامو گرنه و+  

 

  شو ادهیپ زود یکرد خودیب  تو-

 

.شمینم +  

 

سرته؟  اون تو یچ-  

 

   بسه من یدنایکش عذاب گهید بسه+

   شماهاست نوبت

.برسونه خودشو عشقت بزن زنگ  

 

هو؟ ی شد چت ایمی ک-  

 

  ارهیب خودش با هم رو آرزو بگو بزن زنگ عیسر گفتم که همون+

 

.نینکن  اتونیکار کثافت یقاط اونو-  

 

  ارتشیب بگو+

   ��گفتم که نیهم

 

   بود اعصابم رو نیا و زدیم مانند پوزخند و آر  در حرص لبخند

   ادیب گفتم و شهال به زدم زنگ



 

  نییپا میبر گفتم خب+

 

   باال میبر  باهم تا میکنیم صبر-

 

   دلم زیعز ایمی ک+

 

   گفتم و دادم رونیب محکم  نفسمو

 

زم؟ یعز باشه میباش داشته خوب روز هی دوتامون تا شم یعصب نزار ستین همراهم قرصام من باشه؟ نکن لج+  

 

   ؟یکنیم  کاریچ-

   حاضرم من بزن ایب  ایب ؟یکشیم  منو یکشت که بچتو

  کنن سرت بر خاک

  یستین بلد میخواه عذر  هی یحت که تو مثل یآدم سر بر خاک

 

  خونه تو باال رفتم و کردم ادشیپ نیماش از کردناش تقال به توجه بدون شدمو ادهیپ

   کاناپه رو انداختمش

 

؟یوحش یکنیم  کاریچ+  

 

. تو آوردمت-  

 

   قفله  در دید که رونیب بره خواست و شد پا

 

   ویلعنت نیا کن باز+

 

. کنمینم -  

 

  برم خوامیم کن باز گمی م+



 

............. و اومد در  صدا به فونیآ  

 

  شد انینما فونیآ تو شهال ی چهره و اومد در

   داد لم کاناپه رو و رفت ایم یک

 

  ملکت دیرس به به+

 

همش؟ یگ یم  پرت و چرت ایمی ک-  

 

.نمونه رونی ب عشقت کن باز درو بدو بدو+  

 

  تو اومد شهال و کردم باز درو و رفتم

  کرد نگاهش  وار چندش ایمیک دنید با

 

؟ینمرد هنوز تو اوووو+  

 

.گردوند برم دوباره بده رو شهال جواب نباشه یکس شهی م فیح گفت ی ول دمید لویازراع سر هی اتفاقا-  

 

بخندم؟ دیبا+  

 

  داد باال ابروهاشو

 

!نچ-  

 

! چرا؟+  

 

. یشیم تر زشت یخندیم-  

 

   گفت تیعصبان با شهال که کردم یا خنده



 

نجا؟یا نمیاورد چرا+  

 

!  سواله؟ نمیا زمیعز وا-  

  خوادیم رو همه خوراکه خوش کمی شوهرمون  شوهرا هی با میزن تا دو االن ما

   دارم هی بخ دادم دست از بچمو تازه منم

کنه؟ درست غذا برامون یک پس  

 

   مبل؟ رو ی داد  لم معتادا نیع ینجور ی ا یکن یکار یتونینم تو+

 

.............ک بگم دیبا امممممم-  

؟=( چه تو به  

 

کلفتتم؟ مگه+  

 

   بره زودتر که شه خوب حالش کن کمک هووت به روز چند هی هیچ کلفت زمیعز نه-

 

ست؟ ین  برات هیادیز کمی+  

 

.یبد انجام ویآشپز و خونه یکارا فقط تو که کنهی م هماهنگ دمیخر یبرا گفت کامران بگم خواستم تازه ریخ نه-  

 

.دمینم  انجامش من+  

 

:( یمجبور-  

 

کنه؟یم  مجبورم یک+  

 

. دلم زیعز یفهمیم گهید ساعت دو یک ی-  

 

  کنه یباز اشیباز اسباب با تا اتاقش تو فرستادش و دیبوس رو آرزو و شد پا



.اتاق سمت رفت و گرفت  دستاش تو دستامو  

 

   مینش تیاذ میبخواب م یخوایم نکن صدا و سر شهال+

 

  بست درو و اتاق تو برد و دیکش دستمو ایم یک و برگردوند روشو یحرص شهال

 

. خان کامران بخواب ریبگ برو نداره برت دور+  

 

! تکه تیدراز زبون ایدیم  جوابشو خوب-  

 

   ؟یش ساکت شهیم+

.کنهیم تمیاذ صدات  

 

  میکن بپا صدا و سر یکل قراره تازه شم ساکت چرا عشقم نه-

 

........ موندو دهنش تو حرفش و دمشیبوس که بزنه یحرف خواست  

 

  کرد نگاهم تعجب با و موند

  کرد فرو موهام تو دستشو و بست چشماشو که کردمیم  نگاهش

   کرد فرار  و زد پام نی ب یمحکم لگد که بستم چشمامو

  نشستم نیزم رو و زدم زانو

 

دختر تو یا  یوحش چقدر آخه آخ+  

 

   گفت یا مستانه ی خنده با  که فرستادم رونیب محکم  نفسمو

 

️♀�😂🄷�ینر فراتر حدت از یباش تو تا-  

 

.نخندا+  

 



.خندمیم-  

 

  بغلم  تو دمشیکش که آورد در یزبون و سمتم اومد

   گفتم که بره خواست

 

!بمونه ادتی یمن مال تو+  

 

  دیخواب تخت اونسمت و رفت و پاشد

  گرفت فاصله که کنارش رفتم منم

 

ا؟ یمی ک+  

 

ها؟-  

 

!ا؟یمی ک+  

 

ها؟-  

 

ا؟ یمی ک+  

 

.بله-  

 

ا؟ یمی ک+  

 

   یدار کاری چ  بگو گمی نم  ویخوایم که یاون-

 

. گفتنتم جانم منتظر+  

 

. گمینم -  

 



گه؟ ید یگ ینم +  

 

.نچ-  

 

.باااشه+  

 

  گفت که در سمت رفتم و پاشدم

 

کجااااا؟ -  

 

   دهیم جوابمو دلم جان شهیهم اون  یول یگی نم جانمم هی که  شهالتو شیپ+

 

. نجایهم  بتمرگ ایب-  

 

ا؟ یمی ک+  

 

  ��جان-

 

��بردم من+  

. بخواب برو حاال چیه  

 

  دیپر دهنم از-

 

نه؟  نشد تیحسود اصالاا یعنی+  

 

دمیخواب ازش  فاصله با تخت رو رفتم دمویخند که سمتم کرد پرت بالشتو  

 

( ایمی ک)  

 

بود خواب هنوز که  شدم کامران متوجه که پاشدم خواب از  



   شه متوجه و باشه داریب دیشا گفتم  باخودم که ببوسمش خواستم

  دتمید شهال که رونیب رفتم

 

؟ یکرد درست یچ شام شهال+  

 

!کلفتتم؟ مگه-  

 

. خدمتکار هیچ کلفت زشته  زمیعز واااا+  

 

  و لبش کینزد بردم انگشتمو که بزنه داد  سمتم،خواست اومد حرص با

 

.نطوریهم عشقمم خوابه آرزو! شششششششیه+  

 

.فرستاد رونیب صدا پر نفسشو  

 

شام؟  ینکرد درست گشنمه  اینگفت+  

 

. نکردم که معلومه-  

. کنمی نم و نکردم  

 

چرا؟  آخ+  

 

. ستمین  کلفتت چون-  

 

خب  یبش دیشا+  

 

  شو خفه ندارم حوصلتو ایمی ک-

 

. ایبزن حرف ینطوریا شوهرت اول زن با ستین زشت آ آ آ+  

 



. بابا برو-  

 

  گفتم یبلند نسبتا یصدا با که  دیکش دراز کاناپه رو و رفت

 

. یدار رابطه وانیک با بفهمه کامران اگه  شهیم بد چه که یوا+  

 

  دیپر گچ مثل رنگش

  بودم شده وانیک با شی واشک ی یتماسا  بارمتوجه چند

   گفت بود چشماش تو که یترس همون با

 

!چرنده مشت هی همش نگو پرت و چرت-  

 

   ️♀�🄷�باشه خب اممممم+

ن ای گمیم چرند فهمهیم هاش نوچه به تماس تا چند ی با موقع اون گمیم کامران به  

 

  گرفت دستاش تو قموی  کموینزد اومد

 

هان؟ گفته بهت یک-  

 

! بکش دستتو+  

 

. یدیشن یک از گفتم-  

 

 اتاقتو  در حداقل ای کن صحبت خلوت یجا هی برو الاقل زنهیم  زنگ که پسرت دوست باش زرنگ کوچولو هی خب+

   ببند

 

؟یستیمیوا گوش فال-  

 

   نکردم خراب توی زندگ و نستادمیوا گوش فال تیزندگ تو الاقل ستادمیوا گوش فال اتاقت پشت من+

 



  و آرزو اتاق سمت کردم حرکت و بهش کردم  پشتمو و آوردم در چنگش از قموی نفرت با و زدم چهرش به یپوزخند

   زدم داد

 

  باشه یماکارون لطفا+

....گشنمه یلیخ که عتریسر فقط کردم هوس منم داره دوست یلیخ آرزو  

 

 

بعد_سال_کی#  

 

( کامران)  

 

 شرش خداروشکر و کایآمر بودن  رفته هم با و کرد ازدواج وانیک با و کرد فیتعر  ایمی ک یبرا اول از زویچ همه شهال

   وانیک و شهال یعروس از بعد ماه پنج بود شده کم سرم از

امروز یعنی شد کاوه و الله یعروس  

داد ینم تیاهم بهم د،یبا که یاونجور و بود سرد باهام هنوزم ایم یک  

   شدینم  رفتمیم یدر هر از کنمش خودم مال دوباره یچجور دونستمینم

 

ا؟ یمی ک+  

 

ها؟-  

 

. ماییتو  منتظر گهید بدو+  

 

.رمیگیم آژانس خودم برو بفرما یناراحت-  

 

انداختم  ساعت به  ینگاه و دمیکش یا کالفه هوف  

  شدیم رید داشت

 

؟ییبابا +  

 

دخترم؟ جانم-  



 

بکنم؟ ویگفت که یکار اون دیبا من+  

 

.یبد انجامش دیبا زمیعز آره-  

 

ن؟یکن ینم دعوا ایم یک مامان و تو شهیم درست یچ همه موقع اون+  

 

.بشه درست دوارمیام دخترم دونمینم -  

 

   نییپا اومد باال از ایم یک

  بود دید تو بایتقر تنش باال و بود تنش یمشک  دکلته رهنیپ

  گفتم و کردم  یظیغل اخم

 

. اریب درش برو+  

 

. نکننننننننن هم فکرش اصال-  

 

.کاناپه رو نشستم  

 

. میرینم  اتاقت تو برو پس+  

 

توعه؟ دست مگه-  

 

آره+  

 

  ریخ نه-

 

  دمیکش محکم دستشو  که در سمت بره خواست

   دمی کش ترقوش شونش استخون رو دستمو  و کردم کشینزد خودم به

 



   نهیبب نویا نداره حق یکس+

 

  دمیکش یم بدنش رو  یفرض یخطا و نییپا دادم ُسر دستمو آروم

 

نطور ی هم نجارمیا+  

 

  گفتم  و گوشش کینزد بردم سرمو

 

  خانومم بپوش روش یزیچ یشنل هی ای کن عوضش ای نکن میعصب+

. میمنتظر رونیب  

 

............... بره شیپ خوب یچ  همه امروز دوارمیام ادیب میشد منتظرش  و رونیب میرفت آرزو با  

 

 

( ایمی ک)  

 

  باال رفتم حرص با

  اوردمیم کم  و شدمیم سست جلوش هنوزم

  اصال توچه به بگه ستین یک ی

سننه  رو تو اخه هیبق  جلو امیب لخت دارم دوست من  

: سراغم  اومد وجدانم  

 

بغلش؟  تو یرفت نشد حال خوش اصال ستین+  

 

؟یش خفه شهیم-  

 

؟یکنیم رد خدارو بنده چرا یدار دوستش که تو ریخ نه+  

 

!توووووچه به-  

 



  پوشوندم باالتنمم و سرم  رو انداختم بلند شال هی و کردم خفه وجدانمو

کردم یم  روش پر دینبا خب یول بودنش یرتیغ  از شد آب دلم تو قند لویک  لویک نباشه دروغ  

شدم نیماش سوار و نییپا رفتم  

   کرد حرکت و گذاشت یشاد آهنگ

  آهنگ به سپردم گوش

 

  امیدن همه یشد تو یدونیم♡

چشمام  تو از حرفمو یخونیم♡  

یدار دوست منو فقط همه،بگو به♡  

یدار منو تا یرینم  ییجا بگو♡  

کنارم  تو باز یبمون یتونی م♡  

دارم تو با خاطره هی جا هر رمیم♡  

☆ستارم تک یشد آسمونم تو♡  

دارم  ویک من تو جز مگه آخه♡  

عشقم تو یمن کار و کس♡  

عشقم تو یمن ندار و دار♡  

 

   ستادیا کردن ترمز با کامران که  بودم خودم یهوا و حال تو

 

. میدیرس+  

 

  میشد باغ وارد هم با و گرفتم رو آرزو دست

  سمتم اومد نازگل

 میرفت هم با و دیبوس رو  نهال هم آرزو نهال گذاشتن اسمشو  بود شده دختر و بود اومده ایبدن بچش کردم بغل رو نهال

رقص  ستیپ وسط  

 و کردنیم استقبال مهمونا از  در یجلو کامرانم و ریام و بودن رقص مشغول همه و بودن ومدهین کاوه و الله هنوز

کردیم اشاره لباسم به  و رفتیم غره چش یه کامران  

   زدن دست  کردن شروع و شدن بلند جاهاشون از  همه که میبود رقص مشغول نازگل با و ذاشتمینم محلش

   شدن وارد هم دست تو دست الله و کاوه و

   نشستن جاگاه تو و اومدن هم با و دتش یبوس کاوه و دنیرقص هم با ییدوتا و شد پخش یتیال آهنگ



 که میبود مشغول هم ما و خوردنیم  شامشونو و کردنیم یگذرون خوش هم با همه و شدن بکوب و بزن مشغول مهمونا

  کنارمون اومد الله

 

ها؟ بچه+  

 

جان؟ -  

 

ا؟ یمی ک+  

 

جانم؟-  

 

لحظه؟ هی یایم دارم کار باهات+  

 

.حتما زمیعز آره-  

 

. باغ ته یدرختا پشت برد منو  

 

الله؟ شدهیچ-  

 

تو؟  یخوب گلم ستین یزیچ+  

 

رنایم کم کم دارن مهمونا جمع تو میبر ایب زشته آره-  

 

.میریم االن باشه+  

 

شده؟ یچ بگو دمیم  گوش خب-  

 

  بهت گمیم بعدا یچیه یچیه ها؟+

 

!!!!!! باشه-  



 

   میبرگشت هم با

   بپرسه یعروس شب به راجب ییزایچ هی خوادیم کردمیم فکر

   میشد چراغا ی همه و نورا رقص بودن خاموش متوجه که  میبرگشت و انداختم باال یا شونه

   میشد آرزو متوجه و رقص ستیپ وسط افتاد یروشن نور هوی

   شده خبر چه که گفتمیم تعجب با من و دیکش دستمو الله

 پشت از و زد کنار  هاشو یچتر و دیکش یقیعم نفش و دستاش تو گرفت دستمو که بودم ستادهیا و آرزو شیپ رفتم

  آورد رونیب یانگشتر سرش

  جلوم گرفت و

 

ا؟یمیک خاله یش میمامان   یواقعن یایب شهیم+  

 

   داشتم نگه دهنم یجلو ناباور دستمو دوتا تعجب با

   بودم شده زده جانیه یلیخ

بود؟  من با اون  

   شدنیم سیخ جانیه از داشتن چشام

   زدن دست  همه و شد روشن برقا

  انگشتم تو کردم و گرفتم انگشترو

   بودمیم خانوم دیبا یباز بچه و غرور بود بس گهید آره

  دتمیبوس قی عم ییهوی  و گرفت کمرمو و جلو اومد کامران

  بود شده تنگ برات دلم گفت یاشک  یچشما  با و شد جدا ازم دنشیبوس از بعد که کردم نگاهش شوکه

  کردم بغلش و کردم بلندش و دمیکش بغلم تو اونو و کنارمون اومد آرزو که کردم بغلش

 

؟یجون مامان بگم بهت االن+  

 

! دخترم آره-  

 

؟یشد میمامان یواقعن+  

 

:(اوهوم-  



 

نه؟  مگه یمونی م شمونی پ شهیهم+  

 

. مونمیم که بله-  

 

 

 پایان“

 

 

 ممنون از کسایی که وقت گذاشتن و رمانمو خوندن 

98و ممنون از سایت اسکین   

 

 

 


